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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.1/2017, 1111 од 22.02.2017. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 1.1.1/2017, 1112 од 22.02.2017. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈН бр 1.1.1/2017
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
I
Општи подаци о јавној набавци
II
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
III
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и у путство како се доказује испуњеност тих услова
IV
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI
Образац понуде
VII
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
VIII
IX
Образац трошкова припреме понуде
X
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
XI

Страна
3
3

4

23
26
34
38
41
42
43
44

Конкурсна документација садржи 45 странa

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 1.1.1/2017 2/45

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова
Адреса: Бранка Радичевића бр.2, 22300 Стара Пазова
Интернет страница: www.viksp.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017 су добра – Набавка водоводног материјала.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Сандра Војводић Великић
Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@viksp.co.rs, fax: 022/310-645

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2017 су добра – Набавка водоводног материјала.
ОРН: 44115210 – Водоинсталатерски материјал.
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.1.1./2017
Набавка добра – Водоводни материјал
Понуђач
___________________________________________________________________________
Начин
подношења
понуде
_________________________

(самостална,

са

подизвођачем,

заједничка)

Понуда бр. ____________________ од _____________________ 2017.године

Ред.
број

1

1

2

3

Назив производа

Јед.
мере

Количина

2
Вентил обичан
пропусни:
 1/2"

3

4

ком.

20

 3/4"

ком.

150

 1"

ком.

150

 5/4"

ком.

15

 6/4"

ком.

15

 2"

ком.

15

 1/2"

ком.

20

 3/4"

ком.

150

 1"

ком.

40

 5/4"

ком.

10

 6/4"

ком.

10

 2"

ком.

10

 1/2"

ком.

20

 3/4"

ком.

220

 1"

ком.

220

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Јединична
цена
дин./јед.мере

Вредност
(4 x 5)

Напомене

5

6

7

Вентил са испустом:

МС полуспојка:
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4

5

6

7

 5/4"

ком.

20

 6/4"

ком.

10

 2"

ком.

10

 1/2"

ком.

10

 3/4"

ком.

100

 1"

ком.

60

 5/4"

ком.

10

 6/4"

ком.

5

 2"

ком.

5

 1/2"

ком.

20

 3/4"

ком.

200

 1"

ком.

40

 1/2"

ком.

40

 3/4"

ком.

250

 1"

ком.

250

 5/4"

ком.

10

 6/4"

ком.

10

 2"

ком.

30

 3"

ком.

20

 3/4" / 1/2"

ком.

40

 1" / 3/4"

ком.

200

 5/4" / 3/4"

ком.

20

 6/4" / 3/4"

ком.

20

ком.

150

ком.

10

МС спојница:

Горњи део вентила:

Дупли нипл:

Редукција:

 6/4" /

1"

 2" / 6/4"
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 2" / 1"

ком.

20

 2" / 5/4"

ком.

6

 3" / 6/4"
Ø 3″ / 2″
 5/4 / 1

ком.
ком.
ком.

10
10
25

ком.

20

ком.
ком.

10
100

ком.
ком.

20
100

ком.

10

ком.

10

 1/2"

ком.

20

 3/4"

ком.

100

 1"

ком.

100

 5/4"

ком.

10

 6/4"

ком.

5

 2"

ком.

5

" Т " комад
(поцинковани):
 1/2"

ком.

8

 3/4"

ком.

50

 1"

ком.

50

 5/4"

ком.

5

 6/4"

ком.

5

 1/2"

ком.

5

 3/4"

ком.

10

 1"

ком.

10

 5/4"

ком.

5

 6/4"

ком.

5

 6/4 / 5/4

8

Колено:
 1/2"
 3/4
 5/4"
 1
 6/4"
 2"

9

10

11

Муф:

Чеп:
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12

13

14

15

16

17

Клизна МС спојница:
 1/2"

ком.

10

 3/4"

ком.

50

 1"

ком.

50

 5/4"

ком.

5

 6/4"

ком.

4

 2"

ком.

6

 1/2"

м!

6

 3/4"

м!

18

 1"

м!

12

 5/4"

м!

6

 6/4"

м!

6

 2"

м!

20

 3

м!

90

 1/2"

м!

100

 3/4"

м!

1000

 1"

м!

1500

 5/4"
 6/4
 2"

м!
м!

200
100

м!

600

 1/2"

ком.

15

 3/4"

ком.

10

 1/2″

ком.

20

 3/4"

ком.

200

 1″

ком.

50

Кудеља

кг.

20

Поцинкована цев:

Окитен црево:

Холендер славине:

Вирбла:
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18

Фирнајз

л.

20

19

Калијев сапун

кут.

25

20

Техничко платно

кг.

150

21а

ПВЦ цеви са гумама
(10 бара):
 63

ком.
(6 м)

20

 75

ком.
(6 м)

4

 90

ком.
(6 м)

20

 110

ком.
(6 м)

40

 125

ком.
(6 м)

4

 160

ком.
(6 м)

10

 225

ком.
(6 м)

5

 315
 400
ПЕ-100 цеви
(10 бара):
Ø 50

ком.
(6 м)

5
5

мǃ

200

 80

м!

300

 100

м!

600

 160

м!

100

 315

м!

48

 400

м!

48

 50

ком.

15

 75

ком.

5

 80

ком.

40

 100

ком.

40

 125

ком.

4

 150

ком.

10

 225
Ø 250
 300
 400
Kуплунг спојка ПВЦ-АЦ:

ком.
ком.
ком.
ком.

5
5

21б

22

23

ЕКС са гумицама:

10
14
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24

25

26

27
28

 63

ком.

15

 75

ком.

6

 90

ком.

10

 100

ком.

10

 150

ком.

10

 200

ком.

5

 300

ком.

2

 400

ком.

4

Еластична спојница за
прелаз:
 80

ком.

10

 100

ком.

5

Еластична спојница за
лом:
 80

ком.

5

 100

ком.

5

 50/300

ком.

10

 50/400

ком.

6

 80/1000

ком.

10

 80/300

ком.

5

 80/400

ком.

5

 80/500

ком.

5

 100/1000
 100/800
 100/500

ком.
ком.

10
5

ком.

10

 100/200

ком.

5

 150/500

ком.

5

 200/500

ком.

2

 300/500

ком.

2

Улична капа за
затвараче од 5 кг
Хидрантска капа

ком.

20

ком.

20

ФФ комад (ливени):
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29

30

31

32

33

34

35

Завртањ са навртком:
М 16/70 кл.8.8

ком.

2000

М 18/80 кл.8.8

ком.

300

М 20/80 кл.8.8

ком.

300

 50

ком.

2

 80

ком.

4

ком.
ком.

4
2

ком.

10

 80

ком.

15

 100

ком.

20

 150

ком.

5

 200

ком.

2

 300

ком.

2

 50 / 1”

ком.

5

 90 / 1”

ком.

15

 100 / 2”

ком.

25

 150 / 6/4”

ком.

5

 150 / 2”

ком.

2

УП вентил  6/4"

ком

6

УП вентил  2"

ком

4

ком.
ком.

20
12

 80/80

ком.

10

 100/80
 100/100

ком.
ком.

10
10

Ваздушни вентил:

 100
 150
Овални засун
(шибер):
 50

Огрлица за ПВЦ цеви:

УП вентил:

Уградбена гарнитура
80-100
100-200

" Т " комад (ливени):
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36

37

38

39

40а

40б

 150/80
 150/100
 200/150

ком.
ком.

5
10

ком.

1

 250/100

ком.

1

 50

ком.

5

 80

ком.

10

 80

ком.

20

 100

ком.

15

 100/80

ком.

5

 150/100

ком.

5

 80

ком.

2

 100

ком.

2

 150

ком.

2

 80

ком.

20

 100

ком.

30

 150

ком.

10

 250

ком.

10

 300

ком.

10

 400

ком.

10

 63

ком.

6

 75

ком.

3

 90

ком.

10

 110

ком.

10

 160

ком.

5

Лук са стопом:

Лук (ливени)- ЛП4:

Редукција – РП:

ЗП комад:

Мулти дзоинт спојнице:

Фланш адаптери:
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41

42

43

44

45

46

47

Аутоматска огрлица
ПВЦ-АЦЦ:
 80/ 6/4”

ком.

10

 100 / 6/4”

ком.

30

 150 / 6/4”

ком.

5

 225 / 6/4”

ком.

2

Водомери:
(oбични)
 3/4

ком.

40

 1

ком.

25

 5/4

ком.

5

 6/4

ком.

5

 50

ком.

5

 80

ком.

10

 100

ком.

10

Водомери:
(комбиновани)
Ø50/1"

ком.

10

Ø80/1"

ком.

5

Ø100/1"

ком.

5

Вентил за даљинску (бежичну)
контролу воде испред
водомера
 1/2

ком.

5

 3/4

ком.

5

Неповратни вентилхоризонтални:
 80

ком.

10

 1/2

ком.

10

 3/4

ком.

10

 5/4

ком.

5

 6/4

ком.

5

 1

ком.

10

Кугласти вентил:

Холендер за водомер:
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48

49
50
51

52

53
54

55
56

 3/4
 1
Зупчаста спојка:

ком.
ком.

60
40

 63

ком.

50

 90

ком.

30

 110

ком.

30

Уже ПВЦ 8/10
челично:
Шахт поклопци:
30 кг
90 кг
Гумице за водомере:

м

400

ком.
ком.

10
10

 1/2

ком.

300

 3/4

ком.

5000

 1

ком.

300

5/4

ком.

50

6/4

ком.

50

 455/80

ком.

3

Ватрогасно тревира
црево  2
Систем за заштиту
сливничких решетки И
шахтних поклопаца од
крађе
(са уградњом)
Сигурносна капа надземног
хидранта Ø 50 (са уградњом)
Сигурносна капа надземног
хидранта Ø 75 (са уградњом)

ком.

10

ком.

100

ком.

40

ком.

20

Бунарска глава:

Укупна цена без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Поред сваког материјала навести назив произвођача.
Укупна цена без ПДВ-а

_________________________________________

ПДВ

__________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом

__________________________________________

Словима без ПДВ-а:

___________________________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ УСКЛАЂЕНОСТИ
СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ПВЦ ЦЕВИ НП = 10
•

Намена је за проток хладне питке воде

•

Материјал израде је неомекшани поливинилхлорид ПВЦ

•

Радни притисак НП = 10

•

Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености :
1. Каталог ( извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се
види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН ИСО 1452-2011 не старији од 3 године;
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабараторије, не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуде;
5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача
за учешће на овој јавној набавци.
ПЕ ЦЕВИ НП=10, ПЕ=100 :
• Намена је за проток хладне питке воде.
• Материјал израде је полиетилен ПЕХД ПЕ=100.
• Радни притисак НП=10 (СДР-17).
• Димензије су дате према спољашним пречницима цеви у милиметрима.
• Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама
произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру.
• Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100 м, а за веће
димензије испорука је у шипкама минималне дужине Л=12м.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога)произвођача, којим се доказује производња добара горе
наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се
види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара или
одговарајуће ;
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег
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стандарда СРПС ЕН 12201-1 или одговарајуће ;
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије
(акредитација у складу са ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ) , не старији од 3 године
од дана предвиђеног за отварање понуда .
МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ:
У питању су:
а) МС полуспојнице („полуспојнице-месингане“) са спољним навојем, за уградњу
на ПЕ цевима,
б) МС спојнице („спојке-месингане“) за спајање ПЕ цеви:
ц) МС клизне спојнице („клизна спојке-месингане“)са унутрашњим навојем за
уградњу на поцинкованим челичним цевима.
д) МС холендери водомера.
•
•
•
•
•
•

Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.
На телу трајно уливен лого произвођача.
Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће
(тзв. „цоловни“).
Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе
карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се
види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара или одговарајуће ;
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег
стандарда
СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од
датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или
одговарајуће );
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025или одговарајуће ), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ:
• Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
• У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.
• Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.
• На телу трајно уливен лого произвођача.
• Вентили се испоручују са металним точковима.
• Навоји су унутрашњи у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв.
„цоловни“).
• Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
• Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са ГФ=3“.
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Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара или
одговарајуће .
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег
стандарда
СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од
датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или
одговарајуће).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године
од датума за отварање понуда.
ЛГ ОГРЛИЦЕ (БЕЗ ВЕНТИЛА) ЗА ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ СА МИНИМУМ 4 ВИЈКА
•
•
•

Намена им је за кућне водоводне прикључке на ПЕ/ПВЦ цевима
Материјал израде тела (обе полутке) је ЕН ГЈС-400, или ЕН ГЈС-500.
Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра минималном
дебљином 250 микрона.
• На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима.
• Излазни прикључак је унутрашњи у складу са СРПС ИСО 228-1 или
одговарајући (тзв. „цоловни“).
• Димензије су дате за ПЕ и ПВЦ цеви према спољним пречницима истих у
милиметрима.
• Заптивка ЕПДМ за питку воду, у складу са СРПС ИСО 681-1 или одговарајуће .
• Вијци израђени од нехрђајућег челика, или од челика у квалитету 8.8,
поцинковани.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из
којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу
са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу
предметних добара.
ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА
• Намена је за проток хладне плитке воде НП=10
• ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.
• Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40), или
ЕН ГЈС-500 (ГГГ-50).
• Прирубнице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или одговарајући за
НП=10.
• Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
• На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни
притисак.
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•

Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна
пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или оговарајући за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1или одговарајући за НП=10, или одговарајући са
тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача
за учешће на овој јавној набавци.
ЛГ УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ ТИП „Е“ И ТИП „У“:
• Намена им је за уградњу на разнородним водоводним цевима (цевима израђеним
од 5различитих материја) са истим номиналним дијаметром (приближно истим
протоком).
• Универзалне спојнице (такозване „мулти-џоинт“ спојнице“), тип „У“, служе
за1755175 повезивање равних крајева две цеви различитих материјала, а истог
номиналног дијаметра, односно унутрашњег протока.
• Универзалне спојнице тип „Е“ (такозвани универзални фланш-адаптери, или
„мулти-џоинт“ тип Е), служе за повезивање равног краја цеви на прирубничку
везу.
• Универзалне спојнице тип „Е“, морају имати могућност осног закошења од 8° у
односу на уздужну осу цеви (због слегање терена после радова и/или потребе
прилагођавања на терену).
• Универзалне спојнице тип „Е“ морају имати прирубнице према СРПС ЕН 1092-2
или одговарајуће , за НП=10.
• Материјал израде тела и притезних прстенова је нодуларни лив ЕН ГЈС-400
(ГГГ-40), или ЕН ГЈС-500 (ГГГ-50),
• Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита нодуларног
лива је епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250
микрона.
• У одливку на телу одливен лого произвођача,димензија,опсег примене и
дозвољени радни притисак.
• Материјал заптивки је ЕПДМ у складу са важећим СРПС ЕН 681-1.
• Материјал вијака је нехрђајући челик, или поцинковани челик минимално у
квалитету 8.8.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 1.1.1/2017 17/45

СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајуће за НП=10, или одговарајући са
тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће );
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ), не старији од 3
године од датума предвиђеног за отварање понуда.

ЗАСУНИ (ПЉОСНАТИ):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну
питку воду, радног притиска НП=10.
Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева
периодично чишћење унутрашњости.
Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим
стандардом СРПС ЕН 1092-2 или одговарајуће за НП=10.
Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
Захтеване димензије су почев од ДН 32, закључно са ДН 600.
Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.
Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 558-1 или
одговарајуће , серије 14.
Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (или ГЈС-500).
Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна
пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.
Клин је обележен гумом ЕПДМ.
Осовина је од нехрђајућег челика.
Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) ЕПДМ.
Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином.
Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући са
тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног,не старији 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући );
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
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ВОДОМЕРИ:
1.Водомери са мокрим механизмом према стандарду: ИСО 4064 класа Б
(температура до 40ºЦ, притисак до 16 бара).
2. Могућности вентила за даљинску(бежичну) контролу протока воде :
·
Радијска комуникација (Вентил РФ868 протокол,бежично
очитавање и управљање)
·
Потпуно отварање и затварање вентила
·
Делимично отварање и затварање вентила (на одређени проценат)
·
Дневни , месечни или годишњи лимит потрошње
·
Програмски мод отварања и затварања (24 могућа програма за
отварање или затварање на одређени датум или након одређеног
протока)
·
Prepaid mod затварања (затварање вентила након одређеног
протока у директном или реверзном смеру. Једнократно или периодично)
·
Total flow – мерење укупног протока у директном смеру
·
Revers flow – мерење протока у обрнутом смеру
·
Меморисање стања на одређени датум (Due date)
·
Меморија месечних очитавања (24 месечних стања уназад –
prepaid)
·
Аларм магнетне саботаже
·
Аларм прекида кабла
·
Аларм цурења
·
Аларм пуцања цеви
·
Аларм отварања уређаја
·
Аларм ниске напуњености батерије
·
Аутокалибрација вентила (са могућношћу подешавања термина
аутокалибрације)
·
Подешавања прагова за цурење и пуцање цеви
·
Мерење температуре околине (уређаја)
·
Прекострујна заштита вентила (заштита мотора уколико је вентилу
физички онемогућено затварање)
·
Уколико понуђач није произвођач добара ,приложити
овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ:
•
•
•
•
•
•

Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим
цинковањем.
На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.
Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1или одговарајући
(тзв. „цоловни“).
Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
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2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;
Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег
стандарда СРПС ЕН 12266-1или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији
3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ИСО/ИЕЦ 17025
или 7одговарајући );
3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
ЦЕВИ ПОЦИНКОВАНЕ:
•
•
•

Челичне водоводне шавне цеви, заштићене споља и изнутра дубински топлим
цинковањем.
Испоручују се у дужини Л=6м, са нарезаним спољним навојем у складу са
СРПС ИСО 228-1 или одговарајучи (ткз. “цоловни”) на оба краја и са навијеним
поцинкованим челичним муфом на једном крају.
Димензије су дате према унутрашњем протоку у “цоловима”.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара.
ППР ЦЕВИ И ФИТИНГ ЗА ВАРЕЊЕ:
•
•
•
•
•

Намена је за хладну и топлу питку воду.
Материјал израде цеви и фитнга је полипропилен (ПП-Р) за питку воду.
Спајање цеви и фитинга је термичко (варењем).
Димензије су дате према спољним пречницима у милиметрима.
Радни притисак је НП=10 (цеви морају бити НП=20 због топле воде).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара.
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 15874 или одговарајући , издате од стране акредитоване
лабораторије, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
лабораторије (акредатиција ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајучи ), не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
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КК ПВЦ ЦЕВИ И ФИТИНГ:
• Употреба је за фекалну кућну канализацију.
• Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
• Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ).
• На цевима видно обележени,назив произвођача, димензија и ободна крутост
(СН-2).
• Цеви су ободне крутости.
• Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из
којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у
складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних
добара.
УК ПВЦ ЦЕВИ СДР41 И ФИТИНГ:
•
•
•
•

Употребљава се за кишну и фекалну уличну канализацију.
Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)
На цевима видно обележени,назив произвођача, димензија и ободна крутост
(СН-4).
• Цеви и фитинг су ободне крутости СН-4 (СДР-41).
• Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 13476-2, важећег стандарда СРПС ЕН 1401-1или
одговарајуће , и важећег стандарда СРПС ЕН 9969или одговарајуће по питању ободне
крутности, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за предају
понуде (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025или одговарајуће ).
ППР ДВОСЛОЈНЕ КОРУГОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ:
•
•
•
•
•
•

Употребљава се за фекалну и уличну канализацију.
Материјал израде цеви је полипропилен (ПП-Р)
Цеви су двослојне коруговане (изнутра глатке, а споља ребрасте). Боја је
наранџаста.
На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост
(СН).
Цеви су ободне крутости минимално према захтеву из спецификације (СН-4).
Димензије цеви дате су према унутрашњим пречницима у милиметрима.
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Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извор каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008или одговарајуће за производњу предметних добара;
3. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве
важећег стандарда СРПС ЕН 13476, или одговарајуће , и важећег стандарда СРПС ЕН
9969или одговарајуће по питању ободне крутности, или одговарајући, не старији од 3
године од датума предвиђеног за предају понуде (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025или
одговарајуће ).
ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА:
• Материјал израде поклопца и рама: ЕН ГЈС-400 или 500 (ГГГ-40 или ГГГ 50),
или ЕН ГЈЛ -250 (ГГ-25). или одговарајуће
• Огругли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у
складу са важећим СРПС ЕН 124. или одговарајуће
• За носивост Д-400 (40т), морају имати са једне стране шарку, а са друге стране
систем забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила
преко њих.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извор каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом
СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара.
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ СЛИВНИЧКИХ РЕШЕТКИ И ШАХТ ПОКЛОПАЦА:
Систем се састоји од :
- Ланац који је израђен од челика квалитета ДИН 5685-Г,10*40
- Плочице са чивијама димензије од челика квалитета Ч.0361
- Плочице са анкером за бетон
- На једну сливничку решетку тј. Шахт поклопац уграђује се један систем за
закључавање
- У цену урачуната и уградња система за заштиту на већ постојеће-уграђене решетке и
шахт поклопце у месту наручиоца.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1.
Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се
види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
стандардом СРПС ИСО 9001:2008 за производњу предметних добара.
2.
Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег
стандарда.
3.
Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за
учешће на овој јавној набавци.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
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.
тач. 2) Закона);
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. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да немају забранз обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.
2. Закона).

1)
2)

3)
4)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Доказ: - Извештај о бонитету за предходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016.
( чл.77.ст.2.тч.1. ЗЈН )
2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Доказ: - Референц листа о испорученим добрима која су предмет јавне набавке за
претходне две године, потписане и оверене од стране овлашћеног лица Понуђача.
( чл.77.ст.2.тч.2.под тч.2. ЗЈН )
3. Да понуђач у моменту подношења понуде поседује : - важеће извештаје о
испитивању - атесте за добра која су предмет јавне набавке.
4. Да понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да поседује стандарде:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
.
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2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe 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 кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
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. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1)

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Доказ: - Извештај о бонитету за предходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016.
( чл.77.ст.2.тч.1. ЗЈН )
2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Доказ: - Референц листа о испорученим добрима која су предмет јавне набавке за
претходне две године, потписане и оверене од стране овлашћеног лица Понуђача.
( чл.77.ст.2.тч.2.под тч.2. ЗЈН )
3. Да понуђач у моменту подношења понуде поседује : - важеће извештаје о
испитивању - атесте за добра која су предмет јавне набавке.
4. Да понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да поседује стандарде:
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак
који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач
позове на ту интернет страницу.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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 документује на прописани
начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр.
2, 22300 Стара Пазоваса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка водоводног
материјала, ЈН бр 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 27.03.2017. до 10,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Понуда мора да садржи:
- Доказ за испуњеност обавезних и додатних услова у складу са упутствима за испуњеност
обавезних и додатних услова у конкурсној документацији.
- Образац понуде
- Образац структуре цене
- Модел уговора
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75.став 2.
- Средство финансијског обезбеђења :
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – меница
- Референц листа
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 1.1.1/2017 26/45

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 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, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.
Бранка Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазова, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, Бранка
Радичевића бр. 2, 22300 Стара Пазоваса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка
водоводног материјала, ЈН бр 1.1.1/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 27.03.2017. до 10,00 часова.
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка водоводног материјала, ЈН бр. 1.1.1/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка водоводног материјала, ЈН бр. 1.1.1/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка водоводног материјала, ЈН бр.
1.1.1/2017 - 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.
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
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 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
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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. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
2) Опис 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 поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр.119/2012), Наручилац ће плаћање обавеза по уговору о јавној набавци
вршити по испорученој фактури за испоручену робу у року од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке:
Понуђач уписује у ком року ће извршити испоруку добара. Комисија ће обилазити лагер
потенцијалних понуђача пре бодовања и на тај начин ће одредити да ли је реално дат рок испоруке, на
основу стања материјала на лагеру.
9.3. Захтеви у погледу квалитета
Понуђач је дужан да поред сваког производа наведе произвођача и да достави комплет атесте за
материјал. Комисија при самом бодовању задржава право да што се тиче квалитета понуђених
материјала образује стручну комисију која ће оценити квалитет.
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок на испоручена добра је 24 месеца од дана испоруке добара.
9.5. Захтеви у погледу места и динамике испоруке
Ф-цо магацин Наручиоца сукцесивно.
9.6. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати понуду.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко сопствена меница, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања
понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствена
меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
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меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail
javnenabavke@viksp.co.rs или факсом на број 022/310-645 тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1.1.1/2017“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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 објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи 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.
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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10%
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се
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за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције
за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда су следећи:
- цена
50 пондера
- квалитет
30 пондера
- рок испоруке
20 пондера
1. Понуђена цена
Максималан број бодова : 50
Финансијска оцена сваке понуде врши се тако што се понуда са најнижом ценом
вреднује са максималним бројем бодова-пондера предвиђених за критеријум
«понуђена цена».
Остале понуде добијају број пондера-бодова тако што се најнижа цена понуђача
подели са ценом понуђача чија се понуда бодује и помножи са бројем бодова –пондера
предвиђених за овај критеријум.
ББпон-добијени број бодова понуђача
Цмин.-најнижа понуђена цена
Цпон.-цена понуде која се разматра
ББ- број бодова-пондера
Ц мин
ББпон = ------------ x ББ
Ц пон
2. Квалитет
Максималан број бодова: 30
Понуђач је дужан да поред сваког производа наведе произвођача и да достави комплет
атесте за материјал. Комисија при самом бодовању задржава право да што се тиче
квалитета понуђених материјала образује стручну комисију која ће оценити квалитет.
3. Рок испоруке
Максимални број бодова : 20
Оцена сваке понуде се врши тако што се понуда са најкраћим роком испоруке вреднује
са максималним бројем бодова – пондера предвиђених за критеријум „рок испоруке“.
Остале понуде добијају број пондера – бодова тако што се најкраћи рок испоруке
понуђача подели са роком испоруке понуђача чија се понуда бодује и помножи са
бројем бодова – пондера предвиђених за овај критеријум.
ББпон – добијени број бодова понуђача
Тмин – најкраћи рок испоруке
Тпон – рок испоруке понуде која се разматра
ББ – број бодова – пондера
Ц мин
ББпон = ------------ x ББ
Ц пон
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време поднишења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI
конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
javnenabavke@viksp.co.rs, факсом на број 022/310-645 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став2. ЗЈН-а указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете упоступку 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН – 1.1.1/2017,
сврха: такса за ЗПП, ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, ЈН – 1.1.1/2017: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Набавка водоводног
материјала – ЈН број 1.1.1/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде 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:
1
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће и звршити 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 и звршити 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 идентификациони 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 идентификациони 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: НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Укупна цена без ПДВ-а :
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом :
Рок и начин плаћања: (у року од 45 дана од
дана испоруке фактуре и испоруке добара)
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)
Рок испоруке :

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују 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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

1.

__________________________ из ____________, улица __________________,
м.бр________ПИБ:_______________бр.т.рач:__________________код__________банке
које заступа директор ______________________ , (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ)

и
2. ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ј.п. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр. 2, т.р.
бр: 340-3889-97, ПИБ 100536726, м.бр:08591130, које заступа директор предузећа Милош
Грковић,
( у даљем тексту овог Уговора : КУПАЦ )
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је : УГОВОРНЕ СТРАНЕ
У Г О В О Р

1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог Уговора је продаја и куповина водоводног матријала по понуди ПРОДАВЦА
бр.___________од_________године.
Саставни део овог Уговора је понуда ПРОДАВЦА бр._________ од ________ године која је
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране стручне комисије КУПЦА.

2.

ЦЕНА

Цене добара утврђене су понудом ПРОДАВЦА бр._______ од _______ године у укупном износу
од ____________динара без ПДВ-a .
Јединичне цене из предметне понуде су без ПДВ-a, фиксне и исте се не могу мењати до
краја важења овог уговора.
Испоручена добра ПРОДАВАЦ може фактурисати искључиво по уговореним ценама.
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3.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору врши на текући рачун ПРОДАВЦА ,на основу
испостављених исправних фактура ПРОДАВЦА, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре
за испоручену робу.
4.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

ПРОДАВАЦ се обавезује да у периоду од дана потписивања овог Уговора до краја важења
уговора испоручи добра која су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву купца у року од
______ дана: Франко магацин КУПЦА.
Продужење рока испоруке добара толерише се само у случају више силе.
5.

ГАРАНТНИ РОК

Гарнтни рок на испоручена добра је 24 месеца од дана испоруке добара.
6.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ПРОДАВАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави КУПЦУ врсту финансијске
гаранције којом обезбеђује испуњење својих обавеза, и то бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављно
попуњено и оверено менично овлашћење са назначеним износом од 10 % од укупне вредности
понуде ПРОДАВЦА услуга без ПДВ-а.Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу-писму.Рок ваажења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

7.

КВАЛИТЕТ

Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати :
-

важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добара,
уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ПРОДАВЦА.

КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета добара, у било које време и без предходне
најаве на месту извршења, током или после извршења, са правом да исто повери независној
специјализованој институцији ради оцене.
У случају када независно специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета добара, трошкови оцене падају на терет ПРОДАВЦА.
Квалитативни пријем добара се врши сходно природи добра, у присуству представника
ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА на квалитет добра, мора бити сачињена у
писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 48 часова.
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8.

ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорних обавеза . О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране
су обавезне да једна другу обавесте писаним путем, у року од 48 часова.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, транспортне несреће,
одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.
9.СПОРОВИ
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у
супротном уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.
10. РАСКИД УГОВОРА
Уговорна страна незадовољна исуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати
раскид Уговора.
Раскид Уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана.
11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат
у писаном облику.
12. СТУПАЊЕ НА

СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на
период од 12 ( дванаест) месеци почев од дана његовог потписивања.
13. ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ

Овај Уговор сачињен је у 4 ( четири ) истоветна примерка на српском језику , од којих се свакој
уговорној страни уручују по 2 ( два ) примерка.

УГОВОРНЕ

СТРАНЕ:

ЗА КУПЦА:

ЗА ПРОДАВЦА:

________________________

______________________________

Директор,Милош Грковић
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 1.1.1/2017 40/45

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ЈН – 1.1.1/2017 Набавка водоводног материјала
Стопа ПДВ-а
Р.бр.
1
1

Назив добра
2
Водоводни материјал
(укупно)

Укупна
цена без
ПДВ-а
3

10%

20%
4

Износ ПДВ-а
_______%

Цена са ПДВом

5

6

У колону 3. понуђач је дужан да упише укупну цену без обрачунатог ПДВ-а .
У колону 4. понуђач је дужан да упише стопу ПДВ-а ( 10% или 20%), док у
колону 5. уписује износ обрачунатог ПДВ-а за наведену стопу ПДВ-а.
У колону 6. понуђач је дужан да упише укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом.

Понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Место и датум:

___________________________

Понуђач:
М. П.

__________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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 подношења 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 су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добра – Набавка водоводног материјала, бр 1.1.1/2017, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра – Набавка
водоводног материјала, бр. 1.1.1/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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________________________
(назив и седиште понуђача)

________________________
(дел.бр.)

_______________________
(место и датум)
________________________________________
(назив и седиште купца који потврђује израду)

ПРЕДМЕТ: ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ ИСПОРУКАМА ДОБАРА
Којом се на основу службених података евиденције потврђује да нам је од стране понуђача
_________________________, испоручено - добра – Набавка водоводног материјала у следећем
износу:
2015.год. _______________________ динара.
2016.год._______________________ динара.

УКУПНО _______________________ динара
Особа за контакт__________________, телефон________________________
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке добра – Набавка водоводног материјала за
потребе ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова.

_______________________________
(потпис и печат купца)
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