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Број: 54/2023 

Датум, 26.01.2023.године 

 

Набавка број :1.14. 

 

 

Позив за достављање понуде 

 
 

Поштовани, 

Наручилац је поктенуо поступак за набавку добра- Текуће поправке и одржавање објеката. 

Набавка је обликована у три партије и то: 

Партија 1-Грађевински материјал 

Партија 2-Електо материјал 

Партија 3-Санитарни материјал 

Позивамо Вас да нам доставите Вашу понуду.   

 

Рок за достављање понуде: 31.01.2023.године до 10 часова 

Начин достављања понуде : 
 

Поштом на адресу ЈП"Зоолошки врт"Бор, Др.Миловановића 
бб, Бор,  е-маил-ом zoovrt030@gmail.com или лично 

Обавезни елементи понуде : Образац понуде са исказаном ценом и оверена техничка 
спецификација 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Особа за контакт: Нешић Михаило,  тел. 030/215 00 29 

 

 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде и техничка спецификација се 

доставља поштом, е-маил-ом или лично на горе наведеној адреси, са назнаком поступка за који се 

доставља. 

 

 

                                                                  Лице за спровођење набавке 

                                                                  Нешић Михаило 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

1 Партија – Грађевински материјал  

 

Ред.б
р 

Назив материјала Опис 

1.  Цемент 

Џак 50кг,роба мора бити фабрички упакована,у папирним џаковима, неоштећеним. Роба не 
сме бити влажна, не сме бити у грудвама и не сме имати никаквих оштећења. 

2.  ОСБ плоча 15мм 

Плоча мора бити цела, без икаквих оштећења, не сме бити крива, испуцала или оштећених 
ивица. 

3.  

 
Камена вуна 5cm 

 
Роба мора бити у фабричком стању. 

4.  Стиропор 5мм 

Роба мора бити у фабричком стању, не сме бити сломљена, окрњених ивица или на било 
који други начин оштећена. Роба не сме бити влажна 

5.  Ригипс плоча 12,5мм  
1.25*2м 

Роба мора бити у фабричким таблама, роба не сме бити влажна, поломљена, окрњених 
ивица, не сме бити влажна или на било који начин оштећена. 

6.  

Ригипс плоча влагоотпорна 
12,5мм 1,25*2м 

Роба мора бити у фабричким таблама, роба не сме бити влажна, поломљена, окрњених 
ивица, не сме бити влажна или на било који начин оштећена. 

7.  

CD профил за ригипс 
плоче 

 
Роба без оштећења. 

8.  

CW профил за ригипс 
плоче 

 
Роба без оштећења 

9.  Ексери разни 

Ексери морају бити прави, без тупих врхова и оштећених глава. Не смеју на себи имати 
икаквих трагова корозије или неког оштећења. 

10.  Мрежа пилићарка 

Роба мора бити фабрички упакована, без икаквих оштећења. Не сме на себи имати трагове 
корозије. Окца морају бити цела, не прекинута, одговарајућих димензија. 

11.  Профилна цев 30*30 

Цев мора бити права, без трагова корозије, без удубљења или било ког другог оштећења. 

12.  Профилна цев 50*50 

Цев мора бити права, без трагова корозије, без удубљења или било ког другог оштећења. 

13.  

Грифована жица 50*50  
1000*2000 

Роба мора бити без трагова корозије,окца морају бити цела, не прекинута или било ког 
оштећења. Свака табла мора бити права и не искривљена. 

14.  Паљена жица 

Роба мора бити без оштећења, упакована у котур, не прекинута. 

15.  Шрафови за ригипс 

Роба мора бити фабрички упакована, без икаквих оштећења, без трагова корозије. 

16.  Саморезајући шрафови 

Роба мора бити фабрички упакована, без икаквих оштећења, без трагова корозије. 

17.  Навојна шипка М8 

Роба мора бити права, без трагова корозије, без удубљења , без оштећења навоја или 
било ког другог оштећења. 

18.  Електрода 1,6мм 

Роба мора бити фабрички упакована, мора бити цела, не ломљена .Роба не сме бити 
влажна. Роба мора бити без оштећења. 

19.  Електрода 2,5мм 

Роба мора бити фабрички упакована, мора бити цела, не ломљена .Роба не сме бити 
влажна. Роба мора бити без оштећења. 

20.  Матица М8 

Роба мора бити без оштећених навоја, без корозије и без знакова коришћења или било ког 
оштећења. 
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21.  Песак 

Песак мора бити сув, без влаге и грудве и без страних тела (земља, камен, 
шљунак,трава...) 

22.  Ризла 

Роба мора бити сува, без грудва и без страних тела (земља, камен, шљунак,трава...) 

23.  Арматурно гвожђе 

Роба мора бити у котур, не прекинута, без корозије, без икаквих оштећења. 

24.  Челична жица 

Роба мора бити у котур, не прекинута, без корозије, без икаквих оштећења. 

25.  Челик фи 30мм 

Роба мора бити у котур, не прекинута, без корозије, без икаквих оштећења. 

26.  Ламперија 

Роба мора бити фабрички упакована, роба не сме бити крива, испуцала, без оштећених 
ивица и нутова, не сме бити влажна. Роба мора бити без оштећења. 

27.  Даске 30мм 

Роба не сме бити крива, исуцала, без оштећених ивица, не сме бити влажна. Мора бити 
окрајцована. Роба мора бити без оштећења. 

28.  Греде 10*10 

Роба не сме бити крива, исуцала, без оштећених ивица, не сме бити влажна.  Роба мора 
бити без оштећења. 

29.  Летве 5*3 

Роба не сме бити крива, исуцала, без оштећених ивица, не сме бити влажна.  Роба мора 
бити без оштећења. 

30.  

Профилна цев 
100х100х8мм  

Роба мора бити без оштећених ивица, без икаквих оштећења, без пукотина.Роба мора бити 
у фабричком стању. 

31.  

 
УМП профил 160 

Роба мора бити без оштећених ивица, без икаквих оштећења, без пукотина.Роба мора бити 
у фабричком стању. 

32.  Бетонски блокови 15 

Блокови морају бити цели, без пукотина, без оштећених ивица. Морају бити правилног 
облика, без икаквог оштећења. Роба мора бити без оштећења. 

33.  Бетонски блокови 20  

Блокови морају бити цели, без пукотина, без оштећених ивица. Морају бити правилног 
облика, без икаквог оштећења. Роба мора бити без оштећења. 

34.  Бибер цреп 

Роба мора бити у фабричком стању. Цреп мора бити цео, без оштећених ивица , без 
пукотина или било ког другог оштећења. 

35.  

Решеткасто газиште 
30*1000*2000 

Роба мора бити у фабричком стању, роба мора бити права, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења. 

36.  

Решеткасто газиште 
30*500*1000 

Роба мора бити у фабричком стању, роба мора бити права, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења. 

37.  

 
Суве даске 

Роба не сме бити крива, исуцала, без оштећених ивица, не сме бити влажна. Мора бити 
окрајцована. Роба мора бити без оштећења. 

38.  

 
Блажујка 20мм 

Плоча мора бити цела, без икаквих оштећења, не сме бити крива, испуцала или оштећених 
ивица. 

39.  

ПВЦ еко плоча - блажујка  
10мм димензија  

Плоча мора бити цела, без икаквих оштећења, не сме бити крива, испуцала или оштећених 
ивица. 

40.  

Пластифицирани лим за 
покривање 

Роба мора бити у фабричком стању, роба мора бити права, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења. 

41.  

Тегола – стандардна 
црвена или зелена 

Роба мора бити цела, без икаквих оштећења, не сме бити крива, испуцала или оштећених 
ивица. 

 

-Достава  добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца  неовисно о количини која се потражује. 

-Место испоруке добра – франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб 

-Пријем  добра врши магационер 

 
                                                          Понуђач је сагласан са  датим условима техничке спецификације  
Место: __________ 
Датум: ___________________                _________________________________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Ред. 

Број 

 

Назив  

 

Јед.мере 

 

Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

   1. Цемент Џак   

2. ОСБ плоча 15мм Ком   

3. Камена вуна 5cm М2   

4. Стиропор 5мм М2   

5. Ригипс плоча 12,5мм  1.25*2м Ком   

6. Ригипс плоча влагоотпорна 
12,5мм 1,25*2м 

Ком   

7. CD профил за ригипс плоче М   

8. CW профил за ригипс плоче М   

9. Ексери разни Кг   

10. Мрежа пилићарка М   

11. Профилна цев 30*30 Ком   

12. Профилна цев 50*50 Ком   

13. Грифована жица 50*50  
1000*2000 

Табла   

14. Паљена жица Кг   

15. Шрафови за ригипс Ком   

16. Саморезајући шрафови Ком   

17. Навојна шипка М8 Ком   

18. Електрода 1,6мм Кг   

19. Електрода 2,5мм Кг   

20. Матица М8 Ком   

21. Песак М3   

22. Ризла М3   

23. Арматурно гвожђе Кг   
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24. Челична жица Кг   

25. Челик фи 30мм м   

26. Ламперија М2   

27. Даске 30мм М3   

28. Греде 10*10 М3   

29. Летве 5*3 Ком   

30. Профилна цев 100х100х8мм М   

31. УМП профил 160 м   

32. Бетонски блокови 15 Ком   

33. Бетонски блокови 20  Ком   

34. Бибер цреп Ком   

35. Решеткасто газиште 
30*1000*2000 

Ком   

36. Решеткасто газиште 
30*500*1000 

ком   

37. Суве даске М3   

38. Блажујка 20мм Ком   

39. ПВЦ еко плоча - блажујка  10мм 
димензија  

ком   

40. Пластифицирани лим за 
покривање 

М2   

41. Тегола – стандардна црвена 
или зелена 

М2   

 

 

 
Рок испоруке : 

 
_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева наручиоца 

 
Место испоруке : 

 
ЈП „ Зоолошки врт“ – Бор, ул.Др.Миловановића бб 

 
Рок плаћања: 

 

 
_________ дана од дана пријема уредне фактуре  

Контакт особа: 
Име и презиме,телефон 

 

 

Напомена: Саставни део Образца понуде је техничка спецификација производа чију цену сте 

дали у понуди. 

 

Датум                                                                     Понуђач 

                                                          М. П.  

___________________                                       ________________________________ 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

2 Партија – Електро материјал  

Р.б Назив материјала Опис 

1.  Кабла PPY 3*1,5  Роба мора бити фабрички упакована и да задовољава стандарде Р.Србије, 
без икаквих оштећења. 

2.  Кабла PPY 3*2,5 Роба мора бити фабрички упакована и да задовољава стандарде Р.Србије, 
без икаквих оштећења. 

3.  Кабла PPЈ 3*2,5 Роба мора бити фабрички упакована и да задовољава стандарде Р.Србије, 
без икаквих оштећења. 

4.  ПФ проводник 6мм
2 

 

Роба мора бити фабрички упакована и да задовољава стандарде Р.Србије, 
без икаквих оштећења. 

5.  Разводна кутија 100*100 Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

6.  Аутоматски осигурач Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

7.  ОГ утичница Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

8.  Прекидач двополни ОГ Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

9.  Лед панел 18w назидни Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

10.  Флуо цев 36w 1,5м Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

11.  Флуо цев 18w 60cm Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

12.  Утичница за продужну каблу Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

13.  Утикач за продужну каблу Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, без огреботина 
или било ког другог оштећења. 

14.  Стартер 36w Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

15.  Стартер 18w Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

16.  Фидова склопка 40/4/05 Роба мора бити фабрички упакована,у исправном стању, роба мора бити 
цела, без огреботина или било ког другог оштећења. 

17.  Редне клеме 6мм 2 Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

18.  Грло порцеланско висеће Е27 Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

19.  ЛЕД сијалица 220V 11-13W E27 Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

20.  ЛЕД рефлектор 30W 220V Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

21.  ЛЕД рефлектор 10W 220V Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

22.  ЛЕД рефлектор 50W 220V Роба мора бити фабрички упакована, роба мора бити цела, и без било ког 
другог оштећења. 

23.  Самолепљиве каналице за кабле 18*18мм Роба мора бити цела и без било ког другог оштећења. 

24.  Самолепљиве каналице за кабле 18*25мм Роба мора бити цела и без било ког другог оштећења. 

-Достава  добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца  неовисно о количини која се потражује. 

-Место испоруке добра – франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб 

-Пријем  добра врши магационер 

 
                                            Понуђач је сагласан са  датим условима техничке спецификације  
Место: __________ 
Датум: ___________________                ____________________________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2- ЕЛЕКТО МАТЕРИЈАЛ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Ред. 

Број 

 

Назив  

 

Јед.мере 

 

Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

   1. Кабла PPY 3*1,5  M   

2. Кабла PPY 3*2,5 M   

3. Кабла PPЈ 3*2,5 M   

4. ПФ проводник 6мм
2 М   

5. Разводна кутија 100*100 Ком   

6. Аутоматски осигурач Ком   

7. ОГ утичница Ком   

8. Прекидач двополни ОГ Ком   

9. Лед панел 18w назидни Ком   

10. Флуо цев 36w 1,5м Ком   

11. Флуо цев 18w 60cm Ком   

12. Утичница за продужну каблу Ком   

13. Утикач за продужну каблу Ком   

14. Стартер 36w Ком   

15. Стартер 18w Ком   

16. Фидова склопка 40/4/05 Ком   

17. Редне клеме 6мм 2 Ком   

18. Грло порцеланско висеће Е27 Ком   

19. ЛЕД сијалица 220V 11-13W E27 Ком    

20. ЛЕД рефлектор 30W 220V Ком   

21. ЛЕД рефлектор 10W 220V Ком   

22. ЛЕД рефлектор 50W 220V Ком   
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23. Самолепљиве каналице за кабле 

18*18мм 

 

ком 

  

24. Самолепљиве каналице за кабле 

18*25мм 

 

Ком 

  

 

 

 
Рок испоруке : 

 
_________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева наручиоца 

 
Место испоруке : 

 
ЈП „ Зоолошки врт“ – Бор, ул.Др.Миловановића бб 

 
Рок плаћања: 

 

 
_________ дана од дана пријема уредне фактуре или сачињеног 
записника 

Контакт особа: 
Име и презиме,телефон 

 

 

Напомена: Саставни део Образца понуде је техничка спецификација производа чију цену сте 

дали у понуди. 

 

Датум                                                                     Понуђач 

                                                          М. П.  

___________________                                       ________________________________ 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

3 Партија – Санитарни материјал 

 

Р.б. Назив материјала Опис 

1.  

 
Назидне ПВЦ водоводне цеви ½ 

Роба мора бити у фабричком стању,  роба мора бити цела  или без било ког другог 
оштећења. Роба не сме бити крива, не сме бити испуцала, без оштећених крајева. 

2.  

Колено за назидне пвц 
водоводне цеви ½ 

Роба мора бити у фабричком стању,  роба мора бити цела  или без било ког другог 
оштећења. 

3.  

Т комад за назидне пвц 
водоводне цеви ½ 

Роба мора бити у фабричком стању,  роба мора бити цела  или без било ког другог 
оштећења. 

4.  

Керамичке плочице зидне 
једнобојне 

Плочице морају бити праве, без пукотина, без оштећених ивица, идентичних димензија. 
Роба мора бити без оштећења. 

5.  

 
Окитен црево ½ 

Роба мора бити у фабричком стању,  роба мора бити цела  или без било ког другог 
оштећења. Роба не сме бити крива, не сме бити испуцала, без оштећених крајева. 

6.  

WC шкољка Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења.  

7.  

Водокотлић Роба мора бити цела,фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења. 
Роба мора бити са припадајућим додацима ( пловак, вентил). 

8.  

Сифон Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења.  

9.  

Баштенска славина ½ Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења.  

10.  

Кухињска славина ½ Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења.  

11.  

WC даска ПВЦ Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења.  

12.  

Славина за лавабо зидна (или 
стојећа) 

Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина, без трагова корозије или било 
ког другог оштећења. 

13.  

Лавабо керамички 55цм Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења. 

14.  

Зидно огледало са етажером Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења. 

15.  

Бојлер малолитражни 10л са 
инокс казаном - висока монтажа 

Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења. 

16.  

Батерија за мали бојлер 
једноручна 

Роба мора бити цела, фабрички упакована, без пукотина или било ког другог оштећења. 

 
 
-Достава  добра врши се сукцесивно по захтеву Наручиоца  неовисно о количини која се потражује. 

-Место испоруке добра – франко ЈП Зоолошки врт Бор, ул.Др.Миловановића бб 

-Пријем  добра врши магационер 

 
 
                                       Понуђач је сагласан са  датим условима техничке спецификације  
Место: __________ 
Датум: ___________________ 
                                                   ____________________________________________ 
                                                                             (Потпис и печат ) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3- САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Ред. 

Број 

 

Назив  

 

Јед.мере 

 

Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

   1. Назидне ПВЦ водоводне цеви ½ М   

2. Колено за назидне пвц водоводне цеви ½ Ком   

3. Т комад за назидне пвц водоводне цеви ½ Ком   

4. Керамичке плочице зидне једнобојне М
2 

  

5. Окитен црево ½ М   

6. WC шкољка Ком   

7. Водокотлић Ком   

8. Сифон Ком   

9. Баштенска славина ½ Ком   

10. Кухињска славина ½ Ком   

11. WC даска ПВЦ Ком   

12. Славина за лавабо зидна (или стојећа) Ком   

13. Лавабо керамички 55цм Ком    

14. Зидно огледало са етажером Ком    

15. Бојлер малолитражни 10л са инокс 

казаном - висока монтажа 

ком   

16. Батерија за мали бојлер једноручна ком   

 

Рок испоруке : _________ дана од дана пријема наруџбенице - захтева наручиоца 

Место испоруке : ЈП „ Зоолошки врт“ – Бор, ул.Др.Миловановића бб 

 
Рок плаћања: 

_________ дана од дана пријема уредне фактуре или сачињеног 
записника 

Контакт особа: 
Име и презиме,телефон 

 

 

Напомена: Саставни део Образца понуде је техничка спецификација производа чију цену сте 

дали у понуди. 

Датум                                                                     Понуђач 

                                                          М. П.  

___________________                                       ________________________________ 


