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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ: 11/2018 су добра – водоводни материјал
- 39370000 – Водоводна инсталација.
1.2.

ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована у партије, и то:

–
–
–
–
–
–
–

Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке;
Партија 2 – Спојнице;
Партија 3 - Водоводни и канализациони поклопци;
Партија 4 – Прикључне огрлице;
Партија 5 – Затварачи;
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ и спојни материјал и
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал.
1.3.

КОНТАКТ
Лице за контакт: Алма Малагић
Број факса: 033 / 712 – 133
e-mail: komunalno033@mts.rs

1.4.

РОКОВИ

Рок за подношење понуда је 20.08.2018. године до 11,00 часова, а јавно
отварање понуда ће се обавити истог дана у 11,15 часова у просторијама Ј.К.П. “Лим”
Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30.
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2. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач је дужан да своју понуду достави у писаном облику, на оргиналним обрасцима
који су делови конкурсне документације.
Понуђач попуња понуду читко – штампаним словима. Уколико постоје исправке
морају се прекрити коректурним лаком, а место начињене исправке парафира и оверене
печатом од лица које је потписало понуду.
Сва документација ( обрасци наручиоца ) морају бити потписивани и оверени од
стране овлашћеног лица код понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити са назнаком „Понуда за јавну набавку добра – водоводни
материјал, број ЈНМВ: 11/2018 - НЕ ОТВАРАТИ – Партија _____ (Број партије за коју се
понуда подноси)“ препоручено пошиљком или лично на адресу наручиоца Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, ул. Бранка Радичевића бр. 30, 31300 Пријепоље, а на полеђини
коверте назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 20.08.2018. године до 11,00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Неблаговремено поднете понуде наручилац ће по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Потребно је да понуђач тражену документацију достави по следећем редоследу који је
наведен у конкурсној документацији:
Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе
спојке
1. Образац понуде А1 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б1;
10. Овлашћење за представника понуђача
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Партија 2 – Спојнице
1. Образац понуде А2 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б2;
10. Овлашћење за представника понуђача
Партија 3 – Водоводни и канализациони поклопци
1. Образац понуде А3 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б3;
10. Овлашћење за представника понуђача
Партија 4 – Прикључне огрлице
1. Образац понуде А4 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б4;
10. Овлашћење за представника понуђача
Партија 5 – Затварачи
1. Образац понуде А5 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
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јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б5;
10. Овлашћење за представника понуђача
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал
1. Образац понуде А6 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б6;
10. Овлашћење за представника понуђача
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал
1. Образац понуде А7 (Образац 1);
2. Прилози – Објашњење у делу 3.;
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2);
4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
6. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
7. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 6), уколико подноси понуду са подизвођачем;
8. Техничке спецификације;
9. Модел уговора Б7;
10. Овлашћење за представника понуђача.
Понуђач је дужан да достави сва тражена документа у фасцикли, повезана
механизмом и испоштује горе наведени редослед докумената.
Понуде које не садрже све горе наведено неће бити вредноване и рангиране,
односно биће одбијене као неприхватљиве.
2.3.

ПАРТИЈЕ

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за једну или две партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
2.4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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2.5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену и допуну понуде треба доставити на адресу наручиоца Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30, 31300 Пријепоље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – водоводни материјал, бр. ЈНМВ: 11/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – водоводни материјал, бр. ЈНМВ: 11/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – водоводни материјал, бр. ЈНМВ: 11/2018 – НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – водоводни материјал, бр. ЈНМВ:
11/2018 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
2.6.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
2.7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде (Образац 1) наводи назив и седиште подизвођача, уколико
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњеност услова који су
наведени у тачки 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 6).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености услова.
2.8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) ЗЈН и то
податке о:
− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у тачки 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац 5).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
2.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди треба да буде изражене у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје трошкове
које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих трошкова
уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
2.10.

НАЧИН ИСПОРУКЕ, КОНТРОЛА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Испорука ће се вршити сукцесивно, по захтеву наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
При испоруци ће се вршити бројање и мерење испоручене количине добара. Уколико
се бројањем и мерењем утврди да количина не одговара траженој, наручилац може оставити
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испоручиоцу 2 ( два ) дана да отклони утврђене недостатке.
Плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на
адресу Наручиоца Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.
30 за испоручену количину добара. Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
2.11.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена понуђача и податке о поднетим понудама до
отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докози о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума.
2.12.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 ( тридесет ) дана од дана отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
2.13.

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач је обавезан да модел уговора из конкурсне документације уредно попуни. Када
се уредно попуни потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом.

2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заитересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније
5
( пет ) дана пре истека рока за подношење понуда најдаље до 15 часова, како би захтев био
благовремен сваког радног дана. Наручилац ће у року од 3 ( три ) дана од дана пријеме
захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације писмено
одговорити на постављено питање и да истовремено ту информацију објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или
појашњенима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити поштом на
адресу наручиоца или факсом на број 033/ 712 – 133 са назнаком „Захтев за додатним
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информацијама – појашњењем конкурсне документације у поступку набавке добра –
водоводни материјал, број ЈНМВ: 11/2018“.
Тражење додатних информацијама или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
− путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
− ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна обавештења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да приступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
2.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
2.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес да доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или путем факса на број
033/ 712-133 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручиоца обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет)
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евидентираног рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управа за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840 – 30678845 - 06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Ј.К.П."Лим" Пријепоље; јавна набавка број ЈНМВ: 11/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1., или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управа
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоца захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце затева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
2.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
2.19. ПОДНОШЕЊЕ УЗОРАКА
Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде за партије 1., 4. и 5. достави
узорке које су наведени у обрасцима техничке спецификације и исти ће чинити
саставни део понуде – у складу са чланом 77. став 2. тч. 5) ЗЈН.
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Понуђач је дужан да приликом достављања узорка обележи на следећи начин:
-

“Узорак за јавну набавку добра, бр. ЈНМВ: 11/2018 – Водоводни материјал
_______________ ( назив партија ) _______________ ( назив узорка ) - НЕ
ОТВАРАТИ!”
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт и
Понуђач је у обавези да достави по један комад захтеваних узорака ( за сваки узорак у
зависности од понуђене партије у делу захтеваних додатних услова дефинисано је шта
узорак треба да садржи ).

Уколико понуђач уз понуду не достави узорак за партије 1., 4. и 5. његова понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
По окончању поступка јавне набавке тј. након закључења уговора за партије 1., 4. и 5.
свим понуђачима биће враћени достављени узорци, осим понуђача са којим смо закључили
уговор за наведену партију.
Понуђач са којим се закључи уговор за предметна добра, оставља своје узорке који ће
се чувати у просторијама магацина и служиће као модели за пријем приликом будућих
испорука.
Понуђачи који подносе понуду за партије 2., 3., 6. и 7. нису у обавези да доставе
узорке.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 5), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. ст. 1. тч. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документациом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (ОБРАЗАЦ 6),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (ОБРАЗАЦ 5), мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
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документује на прописани начин.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може да
затражи на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 ( пет ) дана,
не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености
услова), понуђач ће бити дужан да достави:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписана у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН):
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
2) да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осиђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело против примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН):
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично
дело против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; Напомена: Уколико уверење Основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђиван за неко
од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за неко до кривичних дела као члана организоване криминале групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) 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
(чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН):
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
извроних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН,
већ доказују достављањем одговарајуће Изјаве понуђача, сходно чл. 78. и 79. ЗЈН.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
- технички капацитет:
(а) за Партију 1 - Поцинковане цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке:
За поцинковане цеви и фитинг потребно је доставити:
а) Приложити каталог произвођача за сав понуђени поцинковани материјал којим ће се
доказати тражени услови из техничке спецификације;
б) Приложити извештај о испитивању акредитоване лабораторије, да поцинковани материјал
испуњава услове за радни притисак минимално NP10, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
ц) Приложити потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025); не старију од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача;
е) Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћења произвођача за учешће на
овој јавној набавци, или важећи уговор о пословној сарадњи са произвођачем. У оба случаја
прилаже се у понуди као доказ фотокопија, а оргинал ће се захтевати од најбоље рангираног
понуђача, пре закључења уговора.
За репарационе (куплунг) спојке потребно је доставити:
(а) Уверење којим се потврђује да су дата испитивања извршена и да су њихови резултати у
складу са одговарајућим стандардима ( SRPS EN 12266 “или одговарајуће” за NP10), не
старије од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
(б) Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације за све
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понуђене спојнице. Доставити и табеле и цртеже са котираним димензијама и ознакама
материјала;
(ц) Потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване лабораторије
(акредитација у складу са ISO/IEC 17025); не старију од 3 године од датума предвиђеног за
отварање понуда;
(д) ISO 9001:2008 сертификат за произвођача;
(е) Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оргинал се
прилаже у случају потписа уговора).
Уз понуду обавезно доставити следећи материјал:
1. Пропусни водоводни вентили: 1/2'', 3/4'' i 1'' по један комад;
2. Репарационе спојке – NP спојница израђене од прохрома за ливено гвоздене цеви DN150
NP10 – један комад;
3. Репарационе спојка – куплунг спојка 5/4 coll – један комад и
4. Изолациона трака за поцинковане цеви – aloband изолација, 50mmX10m «ALUBAND (Den
Braven Sealants)» “или одговарајуће” по један комад.

(б) за Партију 2 - Спојнице:
За спојнице обавезно је доставити следеће доказе:
а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ставке којим ће се
доказати тражени услови техничке спецификације;
б) Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћења произвођача за учешће на
овој јавној набавци или важећи уговор о пословној срадњи са произвођачем. У оба случаја
приложе се у понуди као доказ фотокопија, а оргинал ће се захтевати од најбоље рангираног
понуђача, пре закључења уговора.
(г) додатни услови за Партију 4 – Прикључне огрлице:
За ОГРЛИЦЕ обавезно је доставити следеће доказе:
a) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене ставке, којим ће се
доказати тражени услови техничке спецификације;
б) Приложити извештај о испитивању у складу са важећим SRPS EN 12266 за NP10 (хладна
проба за радни притисак NP=10), издат од стране акредитоване лабораторије, не старији од
3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
ц) Приложити потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
д) Приложити важећи ISO 9001:2008 произвођача;
е) Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћења произвођача за учешће на
овој јавној набавци, или важећи уговор о пословној сарадњи са произвођачем. У оба случаја
прилаже се у понуди као доказ фотокопија, а оргинал ће се захтевати од најбоље рангираног
понуђача, пре закључења уговора.
Уз понуду обавезно доставити следећи материјал:
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- Прикључна огрлица UPV ф100 - по један комад.
(д) за Партију 5 – Затварачи:
За затвараче обавезно је доставити следеће доказе:
а) Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче са гумираним клином, са
приказаним мерним котама и материјалима израде;
б) Приложити извештај о испитивању да затварачи испуњавају важећи стандард SRPS EN
1074-1 и SRPS EN 1074-2, као и важећи стандард SRPS 12266 за NP10 (хладна проба за радни
притисак NP=10 бар), не старији до 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
ц) Приложити потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
е) Приложити важећи ISO 9001:2008;
ф) Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћења произвођача за учешће
на овој јавној набавци, или важећи уговор о пословној сарадњи са произвођачем. У оба
случаја прилаже се у понуди као доказ фотокопија, а оргинал ће се захтевати од најбоље
рангираног понуђача, пре закључења уговора.
Уз понуду обавезно доставити следећи материјал:
- Затварач овални DN100 NP10 – по један комад.
За повратну клапну без прирубнице обавезно је доставити следеће доказе:
а) Приложити каталог произвођача за све понуђене повратне клапне без прирубнице са
гумираним клином, са приказаним мерним котама и материјалима израде;
б) Приложити извештај о испитивању да повратне клапне са прирубницом испуњавају
важећи стандард SRPS EN 1074-1 и SRPS EN 1074-2, као и важећи стандард SRPS 12266 за
NP10 (хладна проба за радни притисак NP=10 бар), не старији до 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
ц) Приложити потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
е) Приложити важећи ISO 9001:2008;
ф) Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћења произвођача за учешће
на овој јавној набавци, или важећи уговор о пословној сарадњи са произвођачем. У оба
случаја прилаже се у понуди као доказ фотокопија, а оргинал ће се захтевати од најбоље
рангираног понуђача, пре закључења уговора.
(ђ) за Партију 6 - Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал:
За цеви обавезно је доставити следеће доказе:
а) Приложити каталог произвођача (или извод каталога) за све понуђене производе, којим ће
се доказати услови техничке спецификације; Доставити и табеле и цртеже са котираним
димензијама и ознакама материјала;
б) Извештај домаће акредитоване лабораторије да су цеви израђене и испитане у сагласности
са стандардом SRPS EN 545, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање
понуда. Лабораторија за испитивање треба да буде акредитована према стандарду SRPS
17

12266-1 за NP10/16;
ц) Приложити фабрички атест да производи задовољавају SRPS EN 545 и NP=10/16;
д) Приложити потврду о здравственој исправности издату од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
ф) Уколико понуђач није прoизвођач добара, приложити овлашћене произвођача за учешће на
овој јавној набавци или важећи уговор о пословној сарадњи са произвођачем. У оба случаја
прилаже се у понуди као доказ фотокопија, а оригинал ће се захтевати од најбоље рангираног
понуђача, пре закључења уговора;
г) Приложити доказ да су цеви заступљене, тј. да се уграђују на домаћем простору више од
пет година.
Доказ приложити у виду најмање три оверене изјаве комуналних предузећа која се баве
водоснабдевањем.

За полиетиленске водоводне цеви треба доставити:
а) Извештај о испитивању који доказује да су PE цеви произведене у складу са стандардима
SRPS EN 12201-1 и SRPS EN 12201-2 издат од домаће акредитоване лабораторије, која је
акредитована по SRPS EN ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума предвиђеног за
отварање понуда;
б) Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
ц) Извештај о испитивању здравствене исправности готових цеви, издат од стране домаће
акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда;
д) ISO 9001:2008 сертификат за понуђача и ISO 14001:2005 за произвођача цеви;
е) Овлашћења произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оргинал се
прилаже у случају потписа уговора).
(е) за Партију 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал:
За двослојне коруговане канализационе цеви доставити:
а) Извештај о испитивању који доказује да су PP цеви произведене у складу са стандардом
SRPS EN 13476 – 3, издат од домаће акредитоване лабораторије, која је акредитована по
SRPS EN ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
б) Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације;
ц) ISO 9001:2008 сертификат за понуђача и ISO 14001:2005 за произвођача цеви;
д) Овлашћења произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оргинал се
прилаже у случају потписа уговора).
Понуде које не садрже све горе наведенe додатнe условe неће бити вредноване и
рангиране, односно биће одбијене као неприхватљиве.
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4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
4.1.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа
понуђена цена без ПДВ-а.
4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену за предмет набавке,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је стигла раније.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену, исти датум и време пријема понуда. Наручилац ће писмено обавестити све
понуђаче који су поднели понуде о датуму и времену када ће се одржавати извлачење путем
жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје и све
те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. О поступку жребања водиће се записник.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови
Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача
исписати називе понуђача на папирима, које су исте боје и величине и ставити заједно са
папирима присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако
не дође ниједан понуђач.
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5. Сви обрасци за Партију 1 – Поцинковане водоводне цеви,
поцинковани фитинг и репарационе спојке

20

(ОБРАЗАЦ 1)
5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А1
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, за Партију 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и
репарационе спојке достављамо Вам следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
Понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања

Рок важења понуде

истовар у магацински
простор зграде Јавног
Комуналног Предузећа
„Лим“ Пријепоље

Место и начин испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач подноси заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписује и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке
Predmet
ЈN

Količina

1
Pocinkovane
cevi 3/4 coll
Pocinkovane
cevi 5/4 coll
Pocinkovane
cevi 6/4 coll

2

Jedinična
cena bez
PDV - a
3

Jedinična
cena sa
PDV - om
4

Ukupna cena bez Ukupna cena
PDV - a
sa PDV - om
5 (2x3)

6 (2x4)

150 m
90 m
54 m

Pocinkovane
cevi 2 coll

24 m

Pocinkovane
cevi 2,5 coll

12 m

Klizna
spojnica
3 coll

5 komada

Klizna
spojnica
2 coll

5 komada

Reducir
2”/6/4”

5 komada

Reducir
1”/3/4”

5 komada

Reducir
6/4”/3/4”

10 komada

Reducir
3/4”/1/2”

20 komada

Reducir
2”/3/4”

10 komada

Reducir
3”/2”

2 komada

Niplo 2”

25 komada

Niplo 6/4”

20 komada
25

Niplo 5/4”

30 komada

Niplo 1”

25 komada

Niplo 3/4”

55 komada

Koleno 2”

25 komada

Koleno 1”

20 komada

Koleno 3/4”

110 komada

Testik 2 coll

12 komada

Testik 3/4
coll

30 komada

Kuplung
spojka
2 coll

20 komada

Kuplung
spojka
2.5 coll

3 komada

Kuplung
spojka 5/4
coll

15 komada

Kuplung
spojka
1 coll

30 komada

Kuplung
spojka
3/4 coll

40 komada

Kuplung
spojka 1/2
coll

30 komada

Muf 3/4”

30 komada

Muf 1”

20 komada
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Muf 2”

25 komada

Čep 1/2”

10 komada

Čep 3/4”

15 komada

Čep 1”

15 komada

Čep 2”

10 komada

Ventil
120 komada
propusni 1/2”
Ventil
220 komada
propusni 3/4”
Ventil
propusni 1”

20 komada

Ventil
10 komada
propusni 5/4”
Ventil
20 komada
propusni 6/4”
Ventil
propusni 2”

15 komada

Holender
cafna 2”

3 komada

Holender
cafna 6/4”

5 komada

Holender
cafna 5/4”

10 komada

Holender
cafna 1”

20 komada

Holender
cafna 3/4”

80 komada

Holender
cafna 1/2”

50 komada

Kudelja
vlasnata (fina
češljana)

10 kg
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Izolaciona
traka za
pocinkovane
cevi –
aloband
izolacija,
rolne
50mmX10m
“ALUBAND
(Den Braven
Sealants)”
“ili
odgovarajuće
”

50 komada

Reparacione
spojke – NP
spojnica
izrađene od
prohroma za
liveno
gvozdene
cevi DN 80
NP10

20 komada

Reparacione
spojke – NP
spojnica
izrađene od
prohroma za
liveno
gvozdene
cevi DN 100
NP 10

10 komada

Reparacione
spojke – NP
spojnica
izrađene od
prohroma za
liveno
gvozdene
cevi DN150
NP10

10 komada

Reparacione
spojke – NP
spojnica
izrađene od
prohroma za
liveno
gvozdene

3 komada
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cevi DN200
NP10
U K U P N O:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене
у колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.

М.П.
Датум: __________2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
5.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач ___________________________ (навести назив
понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

30

(ОБРАЗАЦ 4)
5.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви,
поцинковани фитинг и репарационе спојке ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа
„Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
5.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и
репарационе спојке ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број
ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
5.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и
репарационе спојке ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број
ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1 - Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке
Predmet
JN
Pocinkovane cevi 3/4 coll
Pocinkovane cevi 5/4 coll
Pocinkovane cevi 6/4 coll
Pocinkovane cevi 2 coll
Pocinkovane cevi 2,5 coll
Klizna spojnica
3 coll
Klizna spojnica
2 coll
Reducir
2”/6/4”
Reducir
1”/3/4”
Reducir
6/4”/3/4”
Reducir
3/4”/1/2”
Reducir
2”/3/4”
Reducir
3”/2”
Niplo 2”

Količina
150 m
90 m
54 m
24 m
12 m
5 komada
5 komada
5 komada
5 komada
10 komada
20 komada
10 komada
2 komada
25 komada

Niplo 6/4”

20 komada

Niplo 5/4”

30 komada

Niplo 1”

25 komada

Niplo 3/4”

55 komada

Koleno 2”

25 komada

Koleno 1”

20 komada

Koleno 3/4”

110 komada

Testik 2 coll

12 komada

Testik 3/4
coll
Kuplung spojka
2 coll
Kuplung spojka
2.5 coll

30 komada
20 komada
3 komada
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Kuplung spojka
5/4 coll
Kuplung spojka
1 coll
Kuplung spojka
3/4 coll
Kuplung spojka
1/2 coll
Muf 3/4”

15 komada

Muf 1”

20 komada

Muf 2”

25 komada

Čep 1/2”

10 komada

Čep 3/4”

15 komada

Čep 1”

15 komada

Čep 2”

10 komada

Ventil propusni 1/2”
********
Ventil propusni 3/4”
********
Ventil propusni 1”
********
Ventil propusni 5/4”
Ventil propusni 6/4”
Ventil propusni 2”
Holender cafna 2”
Holender cafna 6/4”
Holender cafna 5/4”
Holender cafna 1”
Holender cafna 3/4”
Holender cafna 1/2”
Kudelja vlasnata (fina češljana)
Izolaciona traka za pocinkovane cevi – aloband izolacija,
rolne 50mmX10m “ALUBAND (Den Braven Sealants)”
“ili odgovarajuće”
********
Reparacione spojke – NP spojnica izrađene od prohroma
za liveno gvozdene cevi DN 80 NP10
Reparacione spojke – NP spojnica izrađene od prohroma
za liveno gvozdene cevi DN 100 NP 10
Reparacione spojke – NP spojnica izrađene od prohroma
za liveno gvozdene cevi DN150 NP10
********
Reparacione spojke – NP spojnica izrađene od prohroma
za liveno gvozdene cevi DN200 NP10

120 komada
220 komada
20 komada
10 komada
20 komada
15 komada
3 komada
5 komada
10 komada
20 komada
80 komada
50 komada
10 kg
50 komada

30 komada
40 komada
30 komada
30 komada

20 komada
10 komada
10 komada
3 komada

Укупно је потребно доставити уз понуду 6 узорака.
( Узорци су у табели техничких карактеристика означени са ******** и осенчени )
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
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ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ
Поцинковане цеви кумановске “или одговарајуће”: цев дужине од 6 m промера 3/4” - тежине
од 12 kg; цев дужине од 6 m промера 5/4” - 27 kg; цев дужине од 6 m промера 6/4” - тежине
од 32 kg; цев дужине од 6 m промера 2” - тежине од 36 kg и фитинг истог квалитета, цев
дужине од 6 m промера 2,5”- тежине од 40 kg и фитинг истог квалитета.
РЕПАРАЦИОНЕ (КУПЛУНГ) СПОЈКЕ
− од 3/4” до 2,5” за поцинковане цеви, Lmin=100 mm. Тело спојнице треба да буде од
прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 mm;
− од DN 80 до DN 200, Lmin=200 mm. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима
AISI 304, дебљине 1 mm, са ојачањима на оба краја спојнице у виду L профила од
прохомског лима AISI 304, дебљине 3 mm;
− Материјал за вијке, подлошка и навртке је Č.4572 (AISI 321);
− Материјал против фрикције навртки и вијака је тефлон (са тефлонски пресвученим
навојем на вијцима, за спречавање деформације навоја);
− Материјал заптивке је EPDM. Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је
7 mm.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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5.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б1
О јавној набавци добра – поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и
репарационе спојке за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље

Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________
бр._________
матични
број
_________________,
ПИБ
__________________,
текући
рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке,
која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке и
као најповољнију изабрао понуду Испоручиоца број _________, од ____________.2018.
године, објављену на Порталу јавних набавки дана ___________.2018. године, објављену на
Порталу јавних набавки дана ___________.2018. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука поцинкованих водоводних цеви, поцинковани фитинга и
репарационих спојки за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље (у даљем
тексту: Добра) у свему према конкурсној документацији Наручиоца број _________ и
прихваћеној понуди Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.

37

Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање и мерење. Уколико се бројањем и мерењем утврди да
количина и квалитет не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу
2(
два ) дана да отклони утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.

38

Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена
цена са ПДВ - ом износи _____________ динара.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву наручиоца, и то: зграда Јавног Комуналног
Предузећа “Лим”, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног Предузећа “Лим”
Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
____________________________
Енис Мемишаховић, дипл. ецц.

ЗА ИСПОРУЦИОЦА

________________________
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5.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 1 – Поцинковане водоводне цеви, поцинковани фитинг и репарационе спојке

Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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6. Сви обрасци за Партију 2 – Спојнице
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(ОБРАЗАЦ 1)
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А2
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 2 – Спојнице, достављамо Вам следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.

43

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 2 – Спојнице
Predmet
JN

Količina

1
2
Alfa spojnica za
2 komada
duktil DN400 NP10
kao “Armas”
Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
5 komada
duktil DN300 NP10
kao “Armas”
Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
4 komada
duktil DN250 NP10
kao “Armas”
Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
2 komada
duktil DN100 NP10
kao “Armas”
Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
3 komada
duktil DN80 NP10
kao “Armas”
Beograd “ili
odgovarajuće”
LINK LG-O spojnica
3 komad
za saniranje kvarova
na spojevima liveno
gvozdenih cevi DN80
NP10, bez
isključivanja vode i
bez sečenja cevi kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
5 komada
polietilenske cevi
DN80 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Beta spojnica za
5 komada
polietilenske cevi

Jed. cena
Jed. cena sa Ukupna cena
bez PDV - a PDV - om
bez PDV - a
3
4
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)
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DN80 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
polietilenske cevi
DN150 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
polietilenske cevi
DN110 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za
polietilenske cevi
DN90 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Beta spojnica za
polietilenske cevi
DN90 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Beta spojnica za
polietilenske cevi
DN110 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Beta spojnica za
polietilenske cevi
DN150 NP10 kao
“Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”

5 komada

5 komada

10 komada

10 komada

5 komada

5 komada

U K U P N O:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у колони 2. ); На
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.
М.П.
Датум: __________ 2018. г.
Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
6.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 2 – Спојнице
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
6.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 2 – Спојнице ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2017. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 2 – Спојнице ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
6.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 2 – Спојнице) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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6.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 2 – Спојнице
Предмет
ЈН
Alfa spojnica za duktil DN400 NP10 kao “Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za duktil DN300 NP10 kao “Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za duktil DN250 NP10 kao “Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za duktil DN100 NP10 kao “Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
Alfa spojnica za duktil DN80 NP10 kao “Armas” Beograd “ili
odgovarajuće”
LINK LG-O spojnica za saniranje kvarova na spojevima liveno
gvozdenih cevi DN80 NP10, bez isključivanja vode i bez sečenja
cevi kao “Armas” Beograd “ili odgovarajuće”
Alfa spojnica za polietilenske cevi DN80 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Beta spojnica za polietilenske cevi DN80 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Alfa spojnica za polietilenske cevi DN150 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Alfa spojnica za polietilenske cevi DN110 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Alfa spojnica za polietilenske cevi DN90 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Beta spojnica za polietilenske cevi DN90 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Beta spojnica za polietilenske cevi DN110 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”
Beta spojnica za polietilenske cevi DN150 NP10 kao “Armas”
Beograd “ili odgovarajuće”

Количина
2 komada
5 komada
4 komada
2 komada
3 komada
3 komadа

5 komada
5 komada
5 komada
5 komada
10 komada
10 komada
5 komada
5 komada

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
СПОЈНИЦЕ
Производи – спојнице следећих карактеристика “или одговарајуће”:
Спојнице израђене од сивог лива ознаке материјала EN-GJS- 250(GG25) према стандарду
SRPS EN 1561:2102, од нодуларног лива ознаке материјала EN-GJS- 500(GGG50) према
стандарду SRPS EN 1563:2013 и од челика S235JRG2 према стандарду SRPS EN 100271:2015.
Одливци заштићени од корозије пластифицирањем епокси прахом минималне дебљине слоја
250 µm, а шрафоска роба од нерђајућег челика.
Заптивачи спојница израђени од EPDM-a по стандарду SRPS EN 681-1:2007, потребне
тврдоће, отпорног на временско старење, чиме ће се обезбедити поуздано заптивање.
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Уз производе доставити Извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа
или делова готових производа који су у директном контакту са пијаћом водом, издат од
домаће акредитоване лабораторије за оцењивање усаглашености ( акредитована лабораторија
за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025).
Уз испоруку производа доставља се фабрички атест, тј. потврда о квалитету са упутством за
употребу, монтажу и гарантним роком као и Извештај о испитивању чврстоће кућишта и
заптивености кућишта под притиском према стандарду SRPS EN 12266-1:2005 издат од
стране домаћег акредитованог тела за оцењивање усаглашености ( акредитована лабораторија
за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025).
Гарантни рок производа минимално 2 ( две ) године.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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6.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б2
О јавној набавци добра – спојнице за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 3 - Спојнице, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 3 - Спојнице и као најповољнију изабрао понуду Испоручиоца број _________, од
____________.2018. године, објављену на Порталу јавних набавки дана ___________.2017.
године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука спојница за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему према конкурсној документацији Наручиоца број
_________ и прихваћеној понуди Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.
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Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање. Уколико се бројањем утврди да количина и квалитет
не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу 2 ( два ) дана да отклони
утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.
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Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл. ецц.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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6.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 2 – Спојнице

Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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7. Сви обрасци за Партију 3 – Водоводни и канализациони поклопци
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(ОБРАЗАЦ 1)
7.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А3
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 3 – Водоводни и канализациони поклопци, достављамо Вам
следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
7.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 3 – Водоводни и канализациони поклопци
Predmet
JN
1
Kapa livena 7 kg “ili
odgovarajuće” od
nodularnog liva
Kapa livena 4 kg “ili
odgovarajuće” od
nodularnog liva
Tipski liveno
gvozdeni šahtni
vodovodni poklopac
sa ramom, za teški
saobraćaj
Obeležavajuća traka
u rolnama (ne
samolepljiva)

Količina
2
10 komada

Jed. cena
Jed. cena sa Ukupna cena
bez PDV - a PDV - om
bez PDV - a
3
4
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)

25 komada

10 komada

1000
метара
U K U P N O:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.
М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
7.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 3 - Водоводни и канализациони поклопци
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
7.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 3 - Водоводни и канализациони
поклопци ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
7.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 3 - Водоводни и канализациони поклопци ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл.
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
7.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 3 – Водоводни и канализациони поклопци ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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7.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 3 – Водоводни и канализациони поклопци
Предмет
ЈН
Kapa livena 7 kg “ili odgovarajuće” od nodularnog liva
Kapa livena 4 kg “ili odgovarajuće” od nodularnog liva
Tipski liveno gvozdeni šahtni vodovodni poklopac sa ramom, za
teški saobraćaj
Obeležavajuća traka u rolnama (ne samolepljiva)

Количина
10 komada
25 komada
10 komada
1000 метара

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ВОДОВОДНИ ПОКЛОПЦИ
Водоводни поклопци у комплету са рамом, за испитно оптерећење од 400 kN, морају бити
израђени од нодурног лива, без грешака у одливцима. Поклопци се не смеју поправљати
заваривањем како би се отклониле површинске грешке и местимични недостаци који не
захтевају целу дебљину попречног пресека одливка. Материјал за премазе мора се састојати
од битуменског материјала или синтетичке смоле. Пре наношења премаза површина лива
мора бити сува, без корозије, без уља или масти. Средња дебљина слоја премаза не сме бити
мања од 70 µm, а местимично не сме бити мања од 50 µm.
Водоводни поклопци за воду су у комплету са оквиром (рамом) кружног облика Ө 600 без
вентилацијских отвора.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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7.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б3
О јавној набавци добра – водоводни и канализациони поклопци за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 3 – Водоводни и канализациони поклопци, која се налази у прилогу овог уговора
и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 3 – Водоводни и канализациони поклопци и као најповољнију изабрао понуду
Испоручиоца број _________, од ____________.2018. године, објављену на Порталу јавних
набавки дана ___________.2018. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука спојница за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему према конкурсној документацији Наручиоца број
_________ и прихваћеној понуди Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.
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Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање и мерење. Уколико се бројањем и мерењем утврди да
количина и квалитет не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу
2(
два ) дана да отклони утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.
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Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл.ецц

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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7.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 3 – Водоводни и канализациони поклопци
Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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8. Сви обрасци за Партију 4 – Прикључне огрлице
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(ОБРАЗАЦ 1)
8.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А4
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 4 – Прикључне огрлице, достављамо Вам следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
8.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 4 – Прикључне огрлице
Predmet
JN
1
Priključna ogrlica
UPV Ф300
Priključna ogralica
UPV Ф100
Ugradbena garnitura
150

Količina
2
5 komada

Jed. cena
Jed. cena sa Ukupna cena
bez PDV - a PDV - om
bez PDV - a
3
4
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)

5 komada
15 komada
U K U P N O:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
8.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 4 – Прикључне огрлице
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
8.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 4 – Прикључне огрлице ) за потребе
Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
8.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 4 – Прикључне огрлице ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа
„Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
8.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 4 – Прикључне огрлице ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа
„Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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8.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 4 – Прикључне огрлице
Предмет
ЈН
Priključna ogrlica UPV Ф300
Priključna ogralica UPV Ф100
Ugradbena garnitura 150

Количина
********

5 komada
5 komada
15 komada

Укупно је потребно доставити уз понуду 1 узорак.
( Узорци су у табели техничких карактеристика означени са ******** и осенчени )
Напомена: Приликом отварања понуда понуђач мора да достави означене и осенчене
узорке који ће се на крају поступка отварања понуда вратити понуђачу.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОГРЛИЦА
Огрлица – спојница са вентилом за кућне прикључке под притиском (без затварања воде) и са
траком од нерђајућег челика за ливене цеви, са унутрашњим навојем 6/4” - 2”. Вентил за
кућне прикључке са горње стране спојнице а са доње стране трака од нерђајућег челика
обложена гумом од EPDM-a за ливене цеви укључујући дихтунг између цеви и вентила за
кућне прикључке. Материјал: Тело од нодуларни лив GJS-400 (GGG40) или GJS-500
(GGG50).
Заштита изнутра и споља: Пластификација епокси прахом мин. дебљине 250 микрона.
Гумени дихтунзи одобрени за питку воду. Радни притисак: 10 бар
Материјал: Тело – Нодуларни лив GGG50 четвртка и затварач од прохрома Č 4580
Вијци у квалитету 8.8 или А2 (нерђајући челик);
Гаранција мин. 2 ( две ) године.
М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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8.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б4
О јавној набавци добра – прикључне огрлице за потребе Јавног Комуналног Предузећа
„Лим“ Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 4 – Прикључне огрлице, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни
део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 4 – Прикључне огрлице и као најповољнију изабрао понуду Испоручиоца број
_________, од ____________.2018. године, објављену на Порталу јавних набавки дана
___________.2018. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука прикључних огрлица за потребе Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему према конкурсној
документацији Наручиоца број _________ и прихваћеној понуди Испоручиоца број
___________, од _______.2018. године.

87

Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање. Уколико се бројањем утврди да количина и квалитет
не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу 2 ( два ) дана да отклони
утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.

Цена
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Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.

Решавање спорова
Члан 12.
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Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл.ецц

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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8.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 4 – Прикључне огрлице
Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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9. Сви обрасци за Партију 5 – Затварачи
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(ОБРАЗАЦ 1)
9.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А6
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 5 – Затварачи, достављамо Вам следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.

94

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
9.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 5 - Затварачи
Predmet
JN
1
Zatvarač ovalni
DN 80 NP10
Zatvarač ovalni
DN 100 NP 10
Zatvarač ovalni
DN 150 NP 10
Zatvarač pljosni
DN 250 NP10
Zatvarač pljosni
DN 300 NP10
Vazdušni ventil liveni
DN80 – jednostrani
Vazdušni ventil liveni
DN100 – jednostrani
Podzemni hidrant
DN80/110
Povratna klapna bez
prirubnica DN300
NP10 kao “AGH”
inženjering Gadžin
Han “ili
odgovarajuće”
Slepa prirubnica (X
komad) DN80 sa
navojem 2”
Slepa prirubnica (X
komad) DN100 sa
navojem 2”
Slepa prirubnica (X
komad) DN150 sa
navojem 2”
Vijak M16x90
pocinkovani klase 5.6
Matica M16
pocinkovani klase 5.6
Vijak M16x70
pocinkovani klase 5.6
Matica M16
pocinkovani klase 5.6
Navojna šipka M18,
dužina 1m,

Količina
2
10 komada

Jed. cena
Jed. cena sa Ukupna cena
bez PDV - a PDV - om
bez PDV - a
3
4
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)

7 komada
2 komada
2 komada
1 komada
6 komada
5 komada
10 komadа
1 komаd

5 komada

5 komada

5 komada

100
komada
100
komada
400
komada
400
komada
10 komada
97

pocinkovane klase
5.8
Dihtung guma
protkana troslojna

120 kg
U K U P N O:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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(ОБРАЗАЦ 3)
9.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 5 - Затварачи
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
9.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 5 – Затварачи ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
9.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 5 - Затварачи ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

101

(ОБРАЗАЦ 6)
9.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 5 - Затварачи ) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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10.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 5 - Затварачи
Предмет
ЈН

Количина

Zatvarač ovalni
DN 80 NP10
Zatvarač ovalni
********
DN 100 NP 10
Zatvarač ovalni
DN 150 NP 10
Zatvarač pljosni
DN 250 NP10
Zatvarač pljosni
DN 300 NP10
Vazdušni ventil liveni
DN80 – jednostrani
Vazdušni ventil liveni
DN100 – jednostrani
Podzemni hidrant
DN80/110
Povratna klapna bez prirubnica DN300 NP10 kao “AGH”
inženjering Gadžin Han “ili odgovarajuće”
Slepa prirubnica (X komad) DN80 sa navojem 2”
Slepa prirubnica (X komad) DN100 sa navojem 2”
Slepa prirubnica (X komad) DN150 sa navojem 2”
Vijak M16x90 pocinkovani klase 5.6
Matica M16 pocinkovani klase 5.6
Vijak M16x70 pocinkovani klase 5.6
Matica M16 pocinkovani klase 5.6
Navojna šipka M18, dužina 1m, pocinkovane klase 5.8
Dihtung guma protkana troslojna

10 komada
7 komada
2 komada
2 komada
1 komada
6 komada
5 komada
10 komadа
1 komаd
5 komada
5 komada
5 komada
100 komada
100 komada
400 komada
400 komada
10 komada
120 kg

Укупно је потребно доставити уз понуду 1 узорак.
( Узорци су у табели техничких карактеристика означени са ******** и осенчени )
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЗАТВАРАЧИ (ОВАЛНИ И ПЉОСНАТИ)
1. Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног
чишћења унутрашњости (равно дно), за употребу на цевоводима питке воде, са омогућеним
пуним протоком по целој дужини затварача;
2. Уградне мере треба да су у складу са SRPS EN 558-1 серије 15 (овални), и серије 14
(пљоснати);
3. Материјал израде тела, прирубница, клина, поклопца и точка: нодуларни лив (SRPS EN
GJS 400 или SRPS EN GJS 500) прем SRPS EN 1563, пластифицирано споља и изнутра
слојем дебљине минимално 250 микрона у складу са DIN 3476 и DIN 30677 – 2 или
одговарајућим стандардима;
4. На телу јасно изливени лого и/или назив призвођача, димензија (DN) и радни притисак;
5. Осовина (фиксно вретено) и вијци поклопца су израђени од нерђајућег челика. Навртка на
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вретену, која подиже и спушта клин треба да буде израђена од бронзе;
6. Вијци на поклопцу треба да буду заштићени парафином (синтетичким воском);
7. Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10;
8. Све заптивке треба да буду израђене од EPDM одобрене за воду за пиће.
ПОВРАТНА КЛАПНА БЕЗ ПРИРУБНИЦА
Повратна клапна без прирубница, заштитни уређај са аутоматским деловањем, која ће се
уградити у челични цевовод DN300 NP10 са циљем да спречи повратно струјање воде при
малом повратном притиску (3 м.в.с.).
Запорно тело повратне клапне треба да ротира око осовине која тангира запорно тело.
Запитивке треба да буду израђене од ЕПДМ одобрене за воду за пиће.
ЗА ВАЗДУШНЕ ВЕНТИЛЕ
Прирубнички аутоматски ваздушни (одразни) вентили са два отвора (две кугле)
Материјал тела и поклопца: дуктил лив, у складу са стандардом SRPS EN 1563;
пластификација споља и изнутра минимално 250 микрона;
Материјал кугле (пловка): Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик.
На телу јасно изливен лого и/или назив понуђача , димензија (DN) и радни притисак;
Прирубница у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10;
Заптивање – EPDM у складу са SRPS EN 681-1;
ЗА ПОДЗЕМНЕ ПОЖАРНЕ ХИДРАНТЕ
Подземни пожарни хидрант израђен у складу са SRPS EN 14339, SRPS EN 1074-1 и SRPS
EN 1074-6.
Материјал израде главе, стопе, излазне “канџе” и цеви (тела): нодуларни (дуктил) лив SRPS
EN 1563, заштићени пластификацијом минимално 250 микрона;
Уградна висина (укупна висина хидранта од почетка прирубнице до краја кључа у складу са
SRPS EN 14339) : H1=1000 mm;
Прирубница DN 80 mm у складу са стандардом SRPS EN 14339;
Излазна спојница (“канџа”): прилагођена хидрантском наставку;
Проток воде кроз пуни отвор хидранта: у складу са SRPS EN 14339;
Сервис главне заптивне гуме треба да буде могућ без демонтаже главе хидранта;
Систем затварача: једноструки (са једним затварачем);
Дренажа воденог стуба по затварању протока: аутоматска;
Намена хидранта: уградња на мрежи са питком водом, за гашење пожара и/или за пуњење
цистерне за питку воду/прање улица и/или за испирање водоводне мреже после радова.
М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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9.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б5
О јавној набавци добра – затварачи за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 5 - Затварачи, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 5 - Затварачи и као најповољнију изабрао понуду Испоручиоца број _________, од
____________.2018. године, објављену на Порталу јавних набавки дана ___________.2018.
године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука затварача за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему према конкурсној документацији Наручиоца број
_________ и прихваћеној понуди Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.
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Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање и мерење. Уколико се бројањем утврди да количина
и квалитет не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу 2 ( два ) дана да
отклони утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.
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Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл.ецц

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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9.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 5 - Затварачи
Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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10. Сви обрасци за Партију 6 – Водоводнe ПЕ и ПВЦ цеви и спојни
материјал
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(ОБРАЗАЦ 1)
10.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А6
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал, достављамо Вам
следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
10.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал
Predmet
JN
1
PEHD (100) cevi DN
110 NP10
PEHD (100) cevi DN
90 NP10
PEHD (100) cevi DN
63 NP10
PEHD (100) cevi DN
50 NP10
PEHD (100) cevi DN
40 NP10
PEHD (100) cevi DN
32 NP10
PEHD (100) cevi DN
25 NP10
PEHD (100) cevi DN
20 NP10
PEHD (100) Ө63mm
(2”) NP6
PEHD (100) Ө50mm
(6/4”) NP6
PEHD (100) Ө40mm
(5/4”) NP6
PEHD (100) Ө32mm
(1”) NP6
Zupčasta spojnica za
PVC DN110
Zupčasta spojnica za
PVC DN90
Zupčasta spojnica za
PVC DN63
Klizna spojka za
PVC cevi DN160
Klizna spojka za
PVC cevi DN110
Klizna spojka za
PVC cevi DN90
Klizna spojka za
PVC cevi DN63
Poluspojnica pvc
DN63
Poluspojnica pvc

Količina
2
18 m

Jed. cena
Jed. cena sa Ukupna cena
bez PDV - a PDV - om
bez PDV - a
3
4
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)

30 m
50 m
250 m
50 m
200 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
10 komada
14 komada
10 komada
4 komada
4 komada
5 komada
20 komada
20 komada
20 komada
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DN50
Poluspojnica pvc
DN40
Poluspojnica pvc
DN32
Poluspojnica pvc
DN25
Poluspojnica pvc
DN20
Spojnica pvc DN63

20 komada
40 komada
40 komada
40 komada
20 komada

Spojnica pvc DN50

10 komada

Spojnica pvc DN40

20 komada

Spojnica pvc DN32

20 komada

Spojnica pvc DN25

40 komada

Spojnica pvc DN20

40 komada
U K U P N O:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

116

(ОБРАЗАЦ 3)
10.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
10.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и
спојни материјал) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ:
11/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
10.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл.
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
10.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 7 – Водоводни ПВЦ спојни материјал ) за потребе Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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10.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал
Предмет
ЈН
PEHD (100) cevi DN 110 NP10
PEHD (100) cevi DN 90 NP10
PEHD (100) cevi DN 63 NP10
PEHD (100) cevi DN 50 NP10
PEHD (100) cevi DN 40 NP10
PEHD (100) cevi DN 32 NP10
PEHD (100) cevi DN 25 NP10
PEHD (100) cevi DN 20 NP10
PEHD (100) Ө63mm (2”) NP6
PEHD (100) Ө50mm (6/4”) NP6
PEHD (100) Ө40mm (5/4”) NP6
PEHD (100) Ө32mm (1”) NP6
Zupčasta spojnica za PVC DN110
Zupčasta spojnica za PVC DN90
Zupčasta spojnica za PVC DN63
Klizna spojka za PVC cevi DN160
Klizna spojka za PVC cevi DN110
Klizna spojka za PVC cevi DN90
Klizna spojka za PVC cevi DN63
Poluspojnica pvc DN63
Poluspojnica pvc DN50
Poluspojnica pvc DN40
Poluspojnica pvc DN32
Poluspojnica pvc DN25
Poluspojnica pvc DN20
Spojnica pvc DN63

Количина
18 m
30 m
50 m
250 m
50 m
200 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
10 komada
14 komada
10 komada
4 komada
4 komada
5 komada
20 komada
20 komada
20 komada
20 komada
40 komada
40 komada
40 komada
20 komada

Spojnica pvc DN50

10 komada

Spojnica pvc DN40

20 komada

Spojnica pvc DN32

20 komada

Spojnica pvc DN25

40 komada

Spojnica pvc DN20

40 komada
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ
Водоводне цеви треба да буду у котуру произведене од полиетилена PE 100, који садржи само
оне антиоксиданте, УВ стабилизаторе и пигменте неопходне за производњу цеви у
сагласности са овом спецификацијом и за њихову крајну употребу – транспорт воде за пиће.
Не смеју да садрже токсичне материје, не смеју да потпомажу развијање бактерија и не смеју
да утичу на укус, мирис, замућење или обојење воде. Цеви за воду треба да испуњавају све
захтеве дефинисане стандардом SRPS EN 12201-2.
2. Квалитет цеви се контролише према захтевима овог стандарда
Све цеви морају имати јасну ознаку дужине котура цеви, стално и читљиво обележавање дуж
њихове дужине, на такав начин да означавање не даје иницијалне прскотине или остле типове
прераног кидања као и да код нормалног лагеровања, излагања непогодама, руковања и
инсталације не оштећује читљивост ознаке. На цевима треба да буде одштампан назив
произвођача, пречник, тип и датум прозводње.
Обележавање треба да буде читљиво без увеличавања.
Фитинг одговарајућег квалитета за водоводне цеви од полиетилена наведених
карактеристика.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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10.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б6
О јавној набавци добра – водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал за потребе
Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал, која се налази у прилогу овог
уговора и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал и као најповољнију изабрао
понуду Испоручиоца број _________, од ____________.2018. године, објављену на Порталу
јавних набавки дана ___________.2018. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука водоводних ПЕ и ПВЦ цеви и спојног материјал за
потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему
према конкурсној документацији Наручиоца број _________ и прихваћеној понуди
Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.
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Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање и мерење. Уколико се бројањем и мерењем утврди да
количина и квалитет не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу
2(
два ) дана да отклони утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.
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Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл.ецц

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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10.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 6 – Водоводне ПЕ и ПВЦ цеви и спојни материјал
Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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11. Сви обрасци за Партију 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ
материјал
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(ОБРАЗАЦ 1)
11.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ А6
На основу достављеног позива и конкурсне документације број ЈНМВ: 11/2018 за јавну
набавку добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље за Партију 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал, достављамо Вам
следећу понуду:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
E-mail адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ ):
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуда и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табела "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра – водоводни
материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље.

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а
ПДВ _______ %
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
у року до 45 (четрдесетпет)
дана по достављеној фактури
на адресу Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, ул. Бранка
Радичевића бр. 30 за
испоручену количину добара
30 дана

Услови плаћања
Рок важења понуде

зграда Ј.К.П. „Лим“
Пријепоље, истовар у
магацински простор Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље

Место испоруке

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица

___________________________
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(ОБРАЗАЦ 2)
11.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал
Predmet
JN

Količina

Jed. cena bez
PDV - a

Jed. cena sa
PDV - om

1

2

3

4

Dvoslojne korugovane
kanalizacione cevi
DN 300

18 m

Dvoslojne korugovane
kanalizacione cevi
DN 400

18 m

Kanalizacione pvc cev
DN110/1000

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN110/500

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN125/1000

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN125/500

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN160/1000

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN160/500

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN200/1000

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN200/500

10
komada

Kanalizacione pvc cev
DN250/1000

5 komada

Kanalizacione pvc cev
DN250/500

5 komada

Kanalizacione pvc cev
DN300/1000

5 komada

Kanalizacione pvc cev

5 komada

Ukupna cena
bez PDV - a
5 (2x3)

Ukupna cena sa
PDV - om
6 (2x4)
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DN300/500
Luk pvc 110/45

10
komada

Luk pvc 125/45

10
komada

Luk pvc 160/45

10
komada

Luk pvc 200/45

10
komada

Klizni muf DN110

10
komada

Klizni muf DN125

10
komada

Klizni muf DN160

10
komada

Klizni muf DN200

8
komada

Klizni muf DN250

4
komada

Reducir 250/200

5
komada

Reducir 200/160

5
komada

Reducir 160/125

5
komada
U K U P N O:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ – а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ – ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
( наведену у колони 3. ) са траженим количинама ( које су наведене у
колони 2. ); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ – а;
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ – ом ( наведену у колони 4. ) са траженим количинама ( које су наведене у колони 2. ); На
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ – ом.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________
134

(ОБРАЗАЦ 3)
11.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач ___________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако је израђен у складу
да техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
______________________________
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(ОБРАЗАЦ 4)
11.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________ ,
( Назив понуђача )

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добра – водоводни материјал ( Партија 7 – Канализационе цеви и спојни
ПВЦ материјал) за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ:
11/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим
се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу чл.
82. ст. 1. тч. 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 5)
11.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из чл.
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) и
5) Понуђач испуњава додатне услове:
–

технички капацитет.

Место: _______________
Потпис овлашћеног лица
Датум: _______________

М.П.
__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
11.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________________ у поступку јавне набавке добра – водоводни
материјал ( Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал ) за потребе Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018, испуњава све услове из
чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документациом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тч. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тч. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на њеној
територији ) (чл. 75. ст. 1. тч. 4) ЗЈН) и
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда за предметну јавну
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место: _______________
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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11.7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал
Предмет
ЈН
Dvoslojne korugovane kanalizacione cevi DN 300
Dvoslojne korugovane kanalizacione cevi DN 400
Kanalizacione pvc cev DN110/1000
Kanalizacione pvc cev DN110/500
Kanalizacione pvc cev DN125/1000
Kanalizacione pvc cev DN125/500
Kanalizacione pvc cev DN160/1000
Kanalizacione pvc cev DN160/500
Kanalizacione pvc cev DN200/1000
Kanalizacione pvc cev DN200/500
Kanalizacione pvc cev DN250/1000
Kanalizacione pvc cev DN250/500
Kanalizacione pvc cev DN300/1000
Kanalizacione pvc cev DN300/500
Luk pvc 110/45
Luk pvc 125/45
Luk pvc 160/45
Luk pvc 200/45
Klizni muf DN110

18 m
18 m
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
5 komada
5 komada
5 komada
5 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada
10 komada

Klizni muf DN125

10 komada

Klizni muf DN160

10 komada

Klizni muf DN200

8
komada
4
komada
5
komada
5
komada
5
komada

Klizni muf DN250
Reducir 250/200
Reducir 200/160
Reducir 160/125

Количина

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ДВОСЛОЈНЕ ЦЕВИ – ПП КОРУГОВАНА КАНАЛИЗАЦИОНА
Двослојна цев, која има спољашњу површину таласасту и унутрашњу површину глатку.
Израђена је од полипропилена. Цеви морају бити од полимера, који се употребљавају у
производњи и дају производу високу отпорност према оштећењима цеви и код ниских
температура. Уједно морају да задржавају одличну отпорности на хемијске спојеве и
абразију. Цеви морају бити усклађене са EN нормама - SRPS EN 13476-3. Морају се
једноставно и сигурно руковати и уграђивати. Морају имати одлична хидраулична својства.
Морају бити хемијски и биолошки инертне, са одличним механичким својствима посебно код
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ниских температура. Морају имати високу температуру постојаности – отпорне на
температуру од 40 0С, краткотајно и до 60 0С. Цеви се стандардно испоручују разреда 4
kN/m2 и 8 kN/m2. Контрола квалитета се врши по SRPS EN 13476 – 3.

М.П.
Датум: __________ 2018. г.

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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11.8. МОДЕЛ УГОВОРА Б7
О јавној набавци добра – канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал за потребе
Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље
Закључен дана: ___________ 2018. године у Пријепољу између:
Уговорне стране:
1. Јавно Комунално Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр.30, матични
број 07190174, ПИБ 100808643, текући рачун 160-327053-72 (у даљем тексту: Наручилац),
које заступа директор Енис Мемишаховић дипл. ецц. и
2. ________________________________________ из ______________________,
ул.__________________________________________ бр._________ матични број
_________________, ПИБ __________________, текући рачун
____________________________ код _______________________ банке а.д. (у даљем тексту:
Испоручилац), кога заступа директор _____________________________.
Основ за закључивање уговора
* Наручилац је, на основу достављеног позива за подношење понуда и конкурсне
документације број _______ спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра
– водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље;
* Испоручилац је дана _________.2018. године доставио понуду број ____________ за
Партију 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал, која се налази у прилогу овог
уговора и његов је саставни део;
* Понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне
документације број ________;
* Наручилац је, на основу члана 108. Закона донео Одлуку о додели уговора за
Партију 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал и као најповољнију изабрао
понуду Испоручиоца број _________, од ____________.2018. године, објављену на Порталу
јавних набавки дана ___________.2018. године.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука канализационих цеви и спојног ПВЦ материјала за
потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“ Пријепоље (у даљем тексту: Добра) у свему
према конкурсној документацији Наручиоца број _________ и прихваћеној понуди
Испоручиоца број ___________, од _______.2018. године.
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Обавезе Испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши по писменом Захтеву Наручиоца,
у количинама које захтева Наручилац.
Испорука се врши најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема Захтева
Наручиоца из става 1. овог члана.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да при истовару користи сопствену радну снагу и средства
за рад.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи тражену количину добара чије карактеристике
одговарају онима које је Наручилац захтевао конкурсном документациом.
Члан 5.
Наручилац има право да при свакој испоруци, уколико посумља да испорука није
одговарајуће количине, затражи бројање и мерење. Уколико се бројањем и мерењем утврди да
количина и квалитет не одговарају траженој, Наручилац може оставити Испоручиоцу
2(
два ) дана да отклони утврђене недостатке.
Наручилац има право тражити отклањање недостатака и уколико није задовољан
квалитетом испоручених добара и оставити Испоручиоца рок из става 1. овог члана за
отклањање истих.
Отклањање недостатака из става 1. и 2. падају на терет Испоручиоца, а Наручилац ће
извршити плаћање само за добра која одговарају траженој количини и квалитету.
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да за сваку испоруку писменим захтевом обавести
Испоручиоца о количини предметне испоруке и обезбеди лице које ће присуствовати
испоруци.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати одговарајућу цену за испоручену
количину добара.
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Цена
Члан 8.
Уговорена цена садржи:
* цену предмета јавне набавке у износу од ______________ динара без ПДВ-а;
* осталих трошкова које је Испоручилац укалкулисао у цену _____________ динара;
* порез на додату вредност који износи ______________ динара, тако да уговорена цена са
ПДВ - ом износи _____________ динара.
Понуђач је дужан да у понуди код формирања цена мора урачунати све своје
трошкове које има при реализацији предметне јавне набавке ( цене добара, превоза и осталих
трошкова уколико их има ), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ – а.
Уговорена цена је фиксна и задржава се током целог периода важења уговора.
Плаћање
Члан 9.
Плаћање уговорене цене из члана 7. и 8. овог уговора Наручилац ће вршити у року до
45 (четрдесетпет) дана по достављеној фактури на адресу Наручиоца Јавно Комунално
Предузеће „Лим“ Пријепоље, ул. Бранка Радичевића бр. 30 за испоручену количину добара.
Валута плаћања 45 (четрдесетпет) дана.
Сва плаћања из става 1. овог члана Наручилац ће вршити на рачун Испоручиоца број:
______________________ код _______________________ банке.
Начин и место испоруке
Члан 10.
Испорука ће се вршити сукцесивно по захтеву Наручиоца, и то: зграда Јавног
Комуналног Предузећа „Лим“, истовар у магацински простор зграде Јавног Комуналног
Предузећа „Лим“ Пријепоље.
Раскид уговора
Члан 11.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
* Уколико Испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку добара за више од
1 ( један ) дан;
* Уколико Испоручилац не отклони недостатке у количини и квалитету испоручених
добара ни у накнадном року члана 5. овог Уговора.
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Решавање спорова
Члан 12.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца уређаја не буду решени
споразумно, спорове ће решавати стварно надлежни суд.
Примена закона
Члан 13.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Број примерака уговора
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 ( два ) примерка.
Изјава о сагласности воља
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.
Ступање на снагу и рок важења уговора
Члан 16.
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу и овере обе уговорне стране.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од једне године од дана
закључења Уговора.

ЗА НАРУЧИОЦА
Ј.К.П. „Лим“ Пријепоље
___________________________
Енис Мемишаховић, дипл.ецц

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

__________________________
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11.9. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
Партија 7 – Канализационе цеви и спојни ПВЦ материјал
Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са
Л.К. бр.
__________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту
___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке
добра – водоводни материјал за потребе Јавног Комуналног Предузећа „Лим“
Пријепоље, број ЈНМВ: 11/2018.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости
прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка
отварања понуда. Овај образац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је
урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме
или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају
фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Датум: _________.2018. г.
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