Штамбиљ предузећа
ЈКП "ГРАДСКА ГРОБЉА" Крагујевац, Кикиндска бр.3, 34000 Крагујевац
тел: 370-022, факс: 370-617, email:jn@gradskagroblja.co.rs

Позив наручиоца
за набавку погребне опреме
редни број

03/14

Крагујевац 2014.

м.п.

Садржај

1. Позив за подношење понуда
2. Упутство за припрему и сачињавање понуде
3. Кфалификациони образац са општим подацима о понуђачу.
4. Изјава понуђача да прихвата услове из позива.
5. Финансијска понуда.

м.п.
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Образац 1
ПОЗИВ НАРУЧИОЦА
за прикупљање понуда за набавку погребне опреме
1. Набавка се води под редним бројем 03/14.
2. Набавка је предвиђена Планом набавке наручиоца, а средства финансијским
планом, за 2014. годину.
3. Право достављања понуда имају правна лица и предузетници који су
регистровани за производњу и промет предмета поменуте набавке.
4. Крајњи рок за примање понуде је 02.06.2014. године до 11:00 часова, а
благовременим ће се сматрати све понуде које у наведеном року стигну на
адресу наручиоца.
5. Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће неотворене враћене
понуђачима.
6. Преузимање докуметације из позива може се вршити од 8:00 до 14:00 часова
сваког радног дана до предвиђеног рока из тачке 4. позива наручиоца и са
сајта наручиоца:www.gradskagroblja.co.rs
7. Адреса на коју се достављају понуде и на којој се може преузети
документација из позива је: ЈКП "Градска гробља" Крагујевац, Кикиндска бр.3.
у Крагујевцу, П.Фах 135, у канцеларији председника комисије за јавне и друге
набавке, контакт особа је Снежана Радосављевић, телефон и факс 034/370022.
8. Јавно отварање понуда обавиће се 02.06.2014.године у 11:05 часова на
наведеној адреси.
9. Представници понуђача који желе да учествују у поступку отварања понуда
дужни су да поднесу пуномоћје.
10. На основу исправних понуда Комисија за набавке ће у року од 3 (три) дана од
дана отварања понуда извршити оцену достављених понуда и предложити
директору предузећа понуђаче са којима ће се закључити уговор о набавци
добара ради даље продаје – погребне опреме за 2014. годину у складу са
чланом 7, став 1, тачка 6 Закона о јавним набавкама.
11. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања
понуда доставити понуђачима записник о отварању понуда.
12. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке о избору
понуђача са којима ће се закључити уговор о набавци погребне опреме за
2014. годину, Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима.

м.п.
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Образац 2
УПУТСТВО
ЗА ПРИПРЕМУ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
А. ОПШТИ УСЛОВИ
1. Садржај понуде
Понуда се сматра исправном ако је благовремено приспела на наведену адресу и
ако садржи:
а) квалификациони образац са општим подацима о понуђачу
б) следећу доказну документацију:
• Решење Агенције за привредне регистре о регистрацији за обављање
делатности производње и промета предмета поменуте набавке
• Уверење надлежног органа да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности (потврда Привредног суда)
• Пореско уверење да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
• Референц листу за 2012. и 2013. годину
• Изјаву о техничким и кадровским капацитетима
• ОП образац са потписима лица овлашћених за заступање
Документација не сме бити старија од 2 месеца од дана отварања понуда односно
од 02.04.2014.године.
Испуњеност услова доказује се оригиналним документима или фотокопијом истих.
Фотокопије не морају бити оверене.
в) Изјаву о прихватању услова из позива наручиоца (Об 4)
г) Финансијску понуду
2. Додатна објашњења
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
добити на телефон 034/370-022; 034/370-617, или путем email адресе:
jn@gradskagroblja.co.rs. Особа за контакт је Снежана Радосављевић.

3. Језик понуде
Понуда и остала документација која се доставља у прилогу понуде мора бити на
Српском језику.
4. Цена и валута понуде
Понуђена цена мора да буде изражена у динарима и треба да обухвати све пратеће
трошкове, укључујући и трошкове испоруке франко магацин наручиоца.
Цена у понуди мора да буде фиксна у периоду важења понуде.
м.п.
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Промена цене роба из понуде Понуђача, у току важења Уговора, могућа је уколико
се цене на мало на тршишту, у току важења уговора, повећају више од 5,5% у односу
на цене на дан отварања понуда.
Уколико дође до испуњења услова из претходног става, Наручилац и Понуђач
договориће нову цену анексом уговора, а на основу писаног захтева понуђача.
5. Начин и рок испоруке
Испорука елемената од гранита и вештачког камена вршиће се сукцесивно у току
важења уговора на основу требовања наручиоца, с тим што је понуђач у обавези да
испоруку по требовању изврши најкасије у року од 2 (два) дана од дана пријема
требовања наручиоца и то франко Наручилац на званичној адреси седишта
Наручиоца.
Уз испоручене производе, Понуђач предаје Наручиоцу и пратећу документацију
(отпремница, фактура ).
6. Услови плаћања
Плаћање је динарско на пословни рачун Понуђача, на основу
испостављеног рачуна у законском року од 45 (четрдесетпет) дана.

исправно

7. Гарантни рок и рекламације
Гарантни рок мора износити најмање 6 (шест) месеци за погребну галантерију
(покрови, јоргани, ћебад, јастуци исл.), а најмање 12 (дванаест) месеци за погребну
опрему (сандуци, крстови, пирамиде и сл.), рачунато од потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему робе.
Уколико се приликом пријема констатују недостаци, а касније уоче и скривене мане у
погледу квалитета и квантитета испоручених добара, понуђач је обавезан да
недостатке отклони најкасније у року од 5 дана од дана достављања писменог
налога наручиоца.
8. Рок за закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем у року од највише 5 (пет)
дана од дана доношења одлуке о додели уговора.
Б. ДОСТАВЉАЊЕ И ОЦЕНА ПОНУДА
1. Рок за пријем и отварање понуда
Документација из понуде треба да буде спакована у затворен коверат, са назнаком
"ПОНУДА ЗА ПОГРЕБНУ ОПРЕМУ - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини обавезно са
ознаком и адресом понуђача, именом особе за контакт и бројем телефона.
На захтев наручиоца понуђач је обавезан да документацију која је достављена на
фотокопијама у случају потребе, достави на увид у оригиналу, најкасније 3 (три) дана
од позива наручиоца.
Понуде се достављају тако да буду уручене најкасније до 02.06.2014.год. до
11.00 часова поштом или директно на адресу наручиоца.
ЈКП "ГРАДСКА ГРОБЉА" КРАГУЈЕВАЦ,
Ул. Кикиндска бр.3, П.Фах 135.
м.п.
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Представници понуђача присутни на јавном отварању понуда, морају да предају
уредно потписано и оверено Пуномоћје за заступање понуђача на јавном отварању
понуда.
На јавном отварању биће оцењена комплетност понуда и саопштени основни
комерцијални елементи, што ће се и записнички констатовати на прописаном
обрасцу. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
2. Процедура за оцену понуда
Поступак прикупљања и стручне оцене понуда спроводи Комисија за набавку,
формирана Одлуком бр. 01/2749 od 21.05.2014.године.
3. Критеријуми за вредновање понуда
Одлука о додели уговора биће донета по критеријуму најниже понуђена цена.

м.п.
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Образац 3
KВАЛИФИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Назив фирме
Адреса
Седиште/Град, поштански број
Број телефона
Број телефакса
E-mail i web адреса
Контакт особа/ бр. телефона
Правни статус (а.д.,д.о.о.,п.о...)
Власништво ( % удела у фирми)
Директор/ Власник
Датум регистрације
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
Регистрован обвезник ПДВ:
а) да - прилог потврда на обрасцу
ПЕПДВ
б) не
Основне делатности (прилог:копија
регистрационог листа са шифрама
делатности)
Број запослених
Продајно-сервисна мрежа:
а)број продајних места у Републици
б)број овлашћених сервиса у Републици
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Назив и адреса пословне банке
Број пословног рачуна
Одговорно лице у банци / бр. тел.

Овлашћено лице:

Дана:

м.п.

м.п.

(потпис и печат)
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Образац 4

ИЗЈАВА

Изјављујем да као понуђач прихватам све услове из позива наручиоца за
набавку погребне опреме број 03/14.

Дана:

Понуђач:
Овлашћено лице:
(потпис и печат)

м.п.
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Образац 5
ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
за набавку погребне опреме
ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, као наручилац вас моли да на обрасцу понуде који
вам у прилогу овог захтева достављамо, сачините понуду за погребну опрему.
Како су у питању производи за даљу продају, наручилац задржава право да уговор о
комисионој продаји закључи како са најповољнијим понуђачем, тако и са другим
понуђачима уколико прихвате цену најповољнијег понуђача.
Ближи услови и захтеви понуде дефинисани су у самом обрасцу понуде.
Понуђач може у обрасцу понуде навести и друге врсте производа погребне опреме
из свог асортимана, а које може понудити.
Наручилац задржава право да по истеку рока за достављање понуде не закључи
уговор ни са једним понуђачем.

м.п.
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Сандук

Сандук

Сандук

3.

4.

Сандук

Назив

2.

1.

Редни
број

-Полусаркофаг (амер храст)
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне
-Декорација: Резбарија
-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2030x680/540x530
-"Социјалац"
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Пластичне
-Декорација: ПВЦ апликација
-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2040x690/500x500
-Саркофаг шестоугаони ( бокасти )
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф и дуборез
-Боја: Црни, бели, махагонија
-Димензије: 2020x680x440
-Саркофат шестоугаони ( бокасти)
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф и дуборез
-Боја: Црни, бели, махагонија
-Димензије: 2020x680x440

Опис

ком

ком

ком

ком

Јединиц
а мере

Цена по
јединици без
ПДВ-а
Напомена

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА ПОРГРЕБНУ ОПРЕМУ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Сандук

Сандук

Сандук

Сандук

Сандук

5.

6.

7.

8.

9.

м.п.

-Продужени
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф, гладак
-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2200x690/500x500
-Широки саркофаг
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација:
Штампани
рељеф,
апликација
-Боја: Тамна и светла браон
-Димензије: 2040x770/580x500
-Широки саркофаг
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф
-Боја: Тамна и светла браон
-Димензије: 2040x770/580x500
-"Дечији"
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф
-Боја: Бела
-Димензије: 70/100

-"Продужени"
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф, гладак
-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2200x690/500x500

ПВЦ

ком

ком

ком

ком

ком
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Сандук

Сандук

Сандук

Сандук

Сандук

Сандук

10.

11.

12.

13.

14.

15.

м.п.

-"Дечији"
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф
-Боја: Бела
-Димензије: 130/150
-Саркофаг четвороугаони
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне (позлата)
-Декорација: Резбарија
-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2040x590x510
-Саркофаг (американац)
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Метал дрво (комбинација)
-Декорација: Комплет тапациран
-Боја: Тамна и црна
-Димензије: 2020x660x560
-Саркофаг (американац)
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Метал дрво (комбинација)
-Декорација: Комплет тапациран
-Боја: Тамна и црна
-Димензије: 2020x660x560
-Саркофаг "екслузива"
-Материјал: Дрво храст
-Ручке: Металне
-Декорација: Дуборез "ручни рад"
-Боја: Светла и тамна
-Димензије: 2120x750x650
-"Обичан"
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне и пластичне
-Декорација:
Штампани
рељеф,
апликација
ПВЦ

ком

ком

ком

ком

ком

ком
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22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

Крст
"светосавск
и"
Пирамида

Крст
"светосавск
и"

Крст

Крст

Лимени
уложак за
све врсте
сандука

Сандук

Сандук

ком

-Материјал: Дрво топола
м.п.

ком

-Материјал: Дрво топола
-Боја: Тамна и светла

ком

ком

-Материјал: Дрво храст
-Боја: Тамна, светла, црна и бела

-Материјал: Дрво храст
-Боја: Тамна и светла

ком

ком

ком

ком

-Материјал: Дрво топола
-Боја: Тамна, светла, црна и бела

-Материјал: Полуцинковани лим са прозором

-Саркофаг
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф, гладак
-Боја: Тамна и светла браон
-Димензије: 2040x610x510

-Полусаркофаг
-Материјал: Дрво топола
-Ручке: Металне
-Декорација: Штампани рељеф, гладак
-Боја: Тамна брано, светла браон, махагонија
-Димензије: 2030x680/540x530

-Боја: Тамна и светла
-Димензије: 2040x690/500x500
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Пирамида

-Декорација: Резбарија
-Боја: Тамна и светла
-Материјал: Дрво храст
-Декорација: Резбарија
-Боја: Тамна и светла
ком

м.п.

ПОНУЂАЧ
__________________

14

Понуду доставите на нашу адресу до 02.06.2014. до 11:00 часова. Отварање понуда извршиће се истог дана одмах у 11.05
часова.
Све додатне информације можете добити на телефон 034/370 022. Особа за контакт: Снежана Радосављевић.

1. Динамика испоруке и количина: У складу са захтевима наручиоца
2. Рок испоруке:________________________________________ (најмање 2 дана од захтева наручиоца)
3. Гаранција за квалитет испоручене робе:_____________________________ (најмање 12 месеци)
4. Место испоруке: Франкомагацин ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, ул. Кикиндска 3.

Остали услови:

Напомена: Уколико у вашем асортиману имате производе за које сматрате да би нам одговарали и које би нам предложили,
молимо вас да то учините на свом обрасцу понуде и приложите уз овај образац понуде.

Укупна вредност
понуде по јединици
мере без ПДВ-а

24.

23.

Марамица

Шал жоржет

Шал чипка

Марама
жоржет

Пешкири

Кошуље

Мајице обична

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Покров

Покров

11.

12.

Мајице крагна

Беџ

2.

10.

Беџ

Назив

1.

Редни
број

ком

-Материјал: Тафт
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
м.п.

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

Јединица
мере

-Материјал: Сатен
-Боја: Бела, старо злато, шампањ

-Материјал: Памук
-Боја: Бела, плава, жута, розе, зелена
-Материјал: Памук и синтетика
-Боја: Црна
-Материјал: Памук
-Боја: Црна
-Материјал: Памук
-Боја: Црна

-Материјал:Пластика
-Боја: Црна
-Материјал:Кожа
-Боја: Црна
-Материјал:Памук
-Боја: Бела
-Материјал: Синтетика
-Боја: Црна
-Материјал: Памук – чипка
-Боја: Црна
-Материјал: Синтетика
-Боја: Црна

Опис

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Напомена

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА ПОРГРЕБНУ ГАЛАНТЕРИЈУ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
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Јастук мали

Ћебе

Гарнитура

Гарнитура

Гарнитура

Стољњак

Дечја
гарнитура

Душек јастук

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

-Материјал: Тафт
-Боја: Бела

-Материјал: Сатен
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
-Материјал: Брокат
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
-Материјал: Вуна, памук и полиестер
(велур)
-Боја: Разнобојни
-Модел: Сатен
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
-Модел: Брокат
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
-Модел: Вез
-Боја: Бела, старо злато, шампањ
-Материјал: Брокат, Памук
-Боја: Бела
-Материјал: Сатен
-Боја: Бела

-Материјал: Брокат
-Боја: Бела, старо злато, шампањ

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

м.п.

1. Динамика испоруке и количина: У складу са захтевима наручиоца
2. Рок испоруке:________________________________________ (најмање 2 дана од захтева наручиоца)

Остали услови:

16

Напомена: Уколико у вашем асортиману имате производе за које сматрате да би нам одговарали и које би нам предложили,
молимо вас да их упишете у празна поља.

Укупна вредност
понуде по јединици
мере без ПДВ-а

Јастук велики

Покров

14.

13.

м.п.

ПОНУЂАЧ
_________________
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Понуду доставите на нашу адресу до 02.06.2014. до 11:00 часова. Отварање понуда извршиће се истог дана одмах у 11.05
часова.
Све додатне информације можете добити на телефон 034/370 022. Особа за контакт: Снежана Радосављевић.

3. Гаранција за квалитет испоручене робе:_____________________________ (најмање 6 месеци)
4. Место испоруке: Франкомагацин ЈКП „Градска гробља“ Крагујевац, ул. Кикиндска 3.

