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На основу чл. 39. и 61. и чл. 118. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 8014 од 18.10.2018.
године и Решења о образовању комисије број 8015 од 18.10.2018. године за спровођење поступка
јавне набавке УСЛУГА – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим, Партија 1 – Анализа воде
за пиће А - обим, Партија 2 – Анализа воде за пиће Б - обим, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНМВ БР. 1.2.24/2018
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуга – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим

Конкурсна документација садржи:

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација предмета јавне набавке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
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Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
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Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН
Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН
Образац понуде, са структуром цене
Модел уговора о јавној набавци
Образац трошкова припреме понуде
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова 22300, ул. Бранка Радичевића бр.2, МБ:
08591130, ПИБ:100536726, текући рачун бр. 340-3889-97 отворен код Ерсте банке а.д. Нови Сад,
интернет адреса: www.viksp.rs.
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка бр. 1.2.24/2018 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности
обликованој по партијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су УСЛУГЕ – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим.
ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
КОНТАКТ ОСОБА:
Сандра Војводић Великић
Фах: 022/310-645
e-mail: javnenabavke@vodovodpazova.rs
Сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности броj 1.2.24/2018 „Набавка услуга – Анализа воде за пиће А –
обим и Б - обим“.
Назив и ознака из општег речника набавке:
41110000 – Пијаћа вода
71900000 – Лабораторијске услуге`
ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована по партијама.
Партија 1 – Анализа воде за пиће А - обим
Партија 2 – Анализа воде за пиће Б - обим

-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
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СПЕЦИФИКАЦИЈA ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА 1 – Анализа воде за пиће А - обим
ГОДИШЊИ ПЛАН УЗОРКОВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
Узорковање и анализа квалитета воде за пиће „А - обима“- Основна анализа
Узорковање и анализа квалитета воде за пиће „А - обим“- основна анализа подразумева
испитивање микробиолошких, физичких, физичко-хемијских и хемијских показатеља
исправности, стручно мишљење, предлог мера, у свему према Правилнику о хигијенској
исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, број 42/98 и 44/99).
Методе за испитивање морају бити акредитоване у складу са захтевима стандарда SRPS
ISO/IEC 17025:2006., са стручном оценом и предлогом мера.
А-ОБИМ АНАЛИЗА
1. КАТЕГОРИЈА ДО 5000 ЕС узоркује се 1 x месечно
НАСЕЉЕ
ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА УКУПНО МЕСЕЧНО
СУРДУК
1
2
3
КАБЛАР
1
2
3
БЕЛЕГИШ
2
2
4
КРЊЕШЕВЦИ
1
2
3
ВОЈКА
1
2
3
2. КАТЕГОРИЈА ОД 5001 ДО 10000 ЕС узоркује се 2 x месечно
НАСЕЉЕ
ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА УКУПНО МЕСЕЧНО
ГОЛУБИНЦИ
1
2
6
СТ.БАНОВЦИ
1
2
6
Н.БАНОВЦИ
3
2
10
3. КАТЕГОРИЈА ОД 10001 ДО 50000 ЕС узоркује се 3 x месечно
НАСЕЉЕ
ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА УКУПНО МЕСЕЧНО
СТ.ПАЗОВА
1
5
18
Н.ПАЗОВА
2
5
21
4. Улични бунар у Ст.Пазови у ул Ј. Сикоре 1x месечно или 12 узорака годишње.
На основу овога укупан број узорака А обима је 78 месечно или 936 узорка годишње.
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Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима je регулисано
узорковање, анализа и израда специјалистичког мишљења о квалитету и здравственој
исправности воде за пиће, и то:
-

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и допуне Сл.лист
СРЈ 44/99).
Закон о јавном здрављу (Сл.Гласник РС 15/2016).
Закон о Заштити становништва од заразних болести (Сл. Гласник РС 15/2016), Извештаји о
резултатима испитивања се након завршених анализа достављају санитарној инспекцији.
Закон о безбедности хране (Сл. Гласник РС 41/09) чл. 12, дефинише надлежност санитарне
инспекције у области вода за јавно снадбевање становништва.
Закон о здравственој заштити (Сл. Гласник РС 107/05, 72/2009, 88/2010,...106/2015) чл.120.
Решење Министарства здравља.
Закон о водама (Сл. Гласник РС 30/2010, 93/2012 и 101/2016).

ПАРТИЈА 2 – Анализа воде за пиће Б - обим
Р.Б.
1.

Опис

Кол./узорак

Здравствена исправност воде за
пиће „Б“ обим у свему по
Правилнику, од специфичних
материја које се очекују Арсен
(As) (сл.гласник РС 42/98 , 44/99),
са стручном оценом

55

Извршилац је у обавези да Извештаје о квалитету и здравственој исправности воде за пиће
достави Наручиоцу, Покрајинској санитарној инспекцији и Центру за хигијену и хуману
екологију ЗЗЈЗ Сремска Митровица.
Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима je регулисано
узорковање, анализа и израда специјалистичког мишљења о квалитету и здравственој
исправности воде за пиће, и то:
Закон о здрaвственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015);
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.15/2016);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, бр. 125/2004);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009
- др. Закон, 72/2009 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
- Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009);
- Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр.15/2016);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
- Програм здравствене заштите становништва од заразних болести од 2002. дп 2010.
године („Службени гласник РС“, бр. 29/02);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник РС“, бр. 42/98 и
44/99).
Датум______________

М.П.
_______________________________
потпис одговорног лица понуђача
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним
набавкама су следећи:
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Да 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;
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:
1) 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;
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;
ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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
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Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
ДОКАЗ: За Партију 1 и Б – обим анализе из Партије 2 : Решење Министарства здравља
ради утврђивања здравствене исправности воде за пиће
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана од дана добијања
писменог захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа на увид
наручиоцу.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у регистар понуђача Агенције за
привредне регистре у писменој форми или може навести интернет страницу на којој се може
утврдити испуњеност обавезних услова у регистру понуђача Агенције за привредне регистре.

НАПОМЕНА: Како се предметна набавка спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности, сходно одредби чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавке, уместо
горе наведених доказа, Понуђач испуњеност обавезних услова за учешће у
предметном поступку, доказује Изјавом која је саставни део конкурсне
документације.

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве који је саставни део конкурсне
документације.
Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним
набавкама су следећи:
ПАРТИЈА 1 – Анализа воде за пиће А - обим

-

Лабораторија за испитивање мора да испуни следеће услове:
Да припада здравственој организацији
Да је акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006
Да има сертификован QMS, према стандарду SRPS ISO 9001:2008

-

ДОКАЗ:
Решење о овлашћењу за послове испитивања воде за пиће, од Министарства здравља
Сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање
Решење о утврђивању обима акредитације од стране АТС.

1.
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ПАРТИЈА 2 – Анализа воде за пиће Б – обим
1.

Да Понуђач располаже довољним пословним капацитетом:
- да је у претходне три године (2015,2016 и 2017) извршио услуге анализе воде од најмање
1.500.000,00 динара, за сваку годину.

2.

ДОКАЗ:
Референт листа са овереним и потписаним потврдама.

Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом:
- да је акредитован према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006

-

ДОКАЗ:
Сертификат о акредитацији лабораторије за испитивање
Детаљан обим акредитације

Понуда која не садржи све тражене доказе биће одбијена као неприхватљива.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Поступак се води на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, као и попуњени, потписани и оверени сви
обрасци и прилози из конкурсне документације.
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се подноси у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за
пиће А – обим и Б - обим, Партија _________________________________(уписати број и назив
партије за коју се подноси понуда) – НЕ ОТВАРАТИ'',
личном доставом у просторије дирекције JKП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова,
Бранка Радичевића бр.2., или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте
навести назив и адресу понуђача, име и број телефона особе за контакт.
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.
Крајњи рок за доставу понуда је 26.10.2018. године до 10.00 часова, без обзира на начин
доставе.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.10.2018. године у 10.15 часова у просторијама
Дирекције ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.2.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава.
4. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у две партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или на само
одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда
се одбија као неприхватљива.
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5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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
Стара Пазова 22300, ул. Бранка Радичевића бр.2, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ број 1.2.24/2018, – Анализа воде за пиће А –
обим и Б - обим, Партија ___________________________ (уписати број и назив партије) - НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ број 1.2.24/2018, Анализа воде за пиће А –
обим и Б - обим, Партија ____________________________ (уписати број и назив партије) - НЕ
ОТВАРАТИ“, или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ број 1.2.24/2018, Анализа воде за пиће А –
обим и Б - обим, Партија ____________________________ (уписати број и назив партије) - НЕ
ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте 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.
7. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди да ли ће
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе 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.
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће
омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набвке, а који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. понуђачу који ће издати рачун;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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
набаке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
а) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл.гласник РС“ бр.119/2012) Наручилац ће плаћање обавеза по уговору о јавној набавци
вршити по извршеној услузи, у року од 45 дана од пријема исправне фактуре.
б) Захтеви у погледу рока извршења услуге:
Рок извршења услуге – Анализа воде за пиће (основног) А – обима не може бити дужи од 7
(седам) дана од дана узорковања.
Рок извршења услуге – Анализа воде за пиће (периодичног) Б – обима као и достављање
Извештаја, не може бити дужи од 14 дана од дана узорковања.
11. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. У цену морају бити
урачунати сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове.
Промена јединичних цена се не може вршити за време важења уговора о јавној набавци.
Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је понуђена цена
превисока односно прелази процењену вредност јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.
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.
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13. 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, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса
www.poreskauprava.gov.rs Посредством државног органа Пореске управе могу се добити
исправне информације о адресама и контакт телефонима органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштити животне средине,
ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет
адреса www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса
www.minrzs.gov.rs
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВИСИНИ

О

14.1. Сваки понуђач је дужан да уз своју 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.
14.2 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 . са назначеним износом од 10% од укупне
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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 дужи од истека рока за коначно извршење посла.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације
које наручилац ставља на
располагање.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац је дужан да:
чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
Законом, понуђач означио у понуди;
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди
и
чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим
понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање понуде.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на е-mail адресу
javnenabavke@vodovodpazova.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Додатне информације и појашњења се могу тражити само радним данима и у току радног
времена Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3
(два) дана од дана пријема захтева са додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику путем електронске поште и истовремено ће
ту информацију објавити на исти начин на који је огласио конкурсну документацију.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације“ Aнализа воде за пиће А – обим и Б - обим,
Партија ___________________________ (уписати број и назив партије) , ЈНМВ број
1.2.24/2018.
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.
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Понуђач је обавезан да у року од два радна дана од дана пријема захтева за објашњења
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неодговарајућа.
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18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају истог
понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
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. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које
имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок извршења услуге и исти рок важења понуде.
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, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
20. 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 гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
21. 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.
22. ЗАШТИТА 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@vodovodpazova.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.
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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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗНЈ-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 5 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на
број ЈНМВ 1.2.24/2018, сврха: такса за ЗПП, ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова,
ЈНМВ 1.2.24/2018 корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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 наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Ако је у случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново
извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама
закључити уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних
набавки и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
24. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од
дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
25. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке
стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде,
по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ
изражен текстуално сматраће се тачним.
26. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.
27. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три)
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен и
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.
Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним
набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао
конкурсном документацијом);
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и
5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
28. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци је 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Након доношења Одлуке о додели оквирног споразума, Наручилац ће објавити напред
наведену Одлуку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана
од дана доношења исте.
Комисија за јавну набавку:
Зорица Радојчић, председник комисије
Слободан Келић, члан комисије
Јарослава Вршка Опавски, члан комисије
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

___________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)
Редни
број

ОБРАСЦИ

1.

Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку

да

не

2.

Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 и чл. 76 ЗЈН
(Партија 1)

да

не

3.

Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 и чл. 76 ЗЈН да
(Партија 2)

не

4.

Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН
Изјава члана групе понуђача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН

да

не

да

не

5.
6.

Образац понуде

да

не

7.

Модел уговора о јавној набавци

да

не

8.

Образац трошкова припреме понуде

да

не

9.

Изјава о независној понуди

да

не

Редни
број

ПРИЛОЗИ
Бланко соло меница за озбиљност понуде, потврда о регистрацији
менице, менично овлашћење и копија картона депонованих
потписа.

да

не
не

3.

Решење Министарства здравља ради утврђивања здравствене да
исправности воде за пиће
Докази за испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о
јавним набавкама (Партија 1)
да

4.

Докази за испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о
јавним набавкама (Партија 2)
да

1.

2.

не
не

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа.
Датум: ____________

M.П.

Понуђач: ________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим,
Партија 1, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије
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 понуде за предметну јавну набавку ( чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: ___________________
Датум: ___________________

М.П.

Понуђач:
__________________________

НАПОМЕНА:

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим,
Партија 2, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије
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 понуде за предметну јавну набавку ( чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место: ___________________
Датум: ___________________

М.П.

Понуђач:
__________________________

НАПОМЕНА:

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за пиће А – обим и Б - обим,
Партија __________ (навести број партије), испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије

Место: ___________________
Датум: ___________________

М.П.

Подизвођач:
______________________

НАПОМЕНА:
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача уколико понуђач понуду подноси
са подизвођачима.
Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Члан групе понуђача ____________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за пиће А – обим и Б обим, Партија _________ (навести број партије), испуњава све услове из чл. 75. Закона о
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије

Место: ___________________
Датум: ___________________

М.П.

Члан групе понуђача:
______________________

НАПОМЕНА:
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача уколико понуду подноси
група понуђача.
Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица члана групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ___________________ од ___________________ за јавну набавку услуге – Анализа
воде за пиће А – обим и Б – обим, ЈНМВ бр. 1.2.24/2018
Понуду подносим за (заокружити):
I Целокупну набавку
II Партију (заокружити партију)
Партија 1 – Анализа воде за пиће А – обим,
Партија 2 – Анализа воде за пиће Б – обим
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-maиl адреса:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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:
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:

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –
ПАРТИЈА 1 - АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ А - обим
Анализа
воде
Анализа воде
за пиће А
обима

Број узорака
за годину дана

Јединична цена
(дин без ПДВ-а)

Јединична цена
(дин без ПДВ-а)

936

УКУПНА ЦЕНА (дин без ПДВ-а)
УКУПНА ЦЕНА (дин са ПДВ-ом)
Рок извршења услуге (не
може бити дужи од 7 дана од
дана узорковања)
Рок важења понуде
(минимално 30 дана од дана
отварања понуде)
Рок и начин плаћања (45 дана
од дана уредно примљене
фактуре за извршену услугу)

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.
УКУПНА ВРЕДНОСТ – ЦЕНА мора да обухвати све трошкове потребне за одређивање квалитета и
здравствене исправности воде за пиће (узорковање, лабораторијске анализе, издавање извештаја о
испитивању, стручног мишљења и извештавања, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на
терену).
Датум:
______________

Име и презиме овлашћеног лица:
_____________________________
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –
ПАРТИЈА 2 - АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ Б - обим
Анализа
воде

Број узорака
за годину дана

Анализа воде
за пиће Б
обима

Јединична цена
(дин без ПДВ-а)

Јединична цена
(дин без ПДВ-а)

55

УКУПНА ЦЕНА (дин без ПДВ-а)
УКУПНА ЦЕНА (дин са ПДВ-ом)
Рок извршења услуге (не
може бити дужи од 14 дана од
дана узорковања)
Рок важења понуде
(минимално 30 дана од дана
отварања понуде)
Рок и начин плаћања (45 дана
од дана уредно примљене
фактуре за извршену услугу)

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.
УКУПНА ВРЕДНОСТ – ЦЕНА мора да обухвати све трошкове потребне за одређивање квалитета и
здравствене исправности воде за пиће (узорковање, лабораторијске анализе, издавање извештаја о
испитивању, стручног мишљења и извештавања, транспортне трошкове, рад стручних лица и рад на
терену).
Датум:

Име и презиме овлашћеног лица:

______________

_____________________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1 – Анализа воде за пиће А - обим

ЈНМВ услуге –
анализе воде
1
Анализа воде за
пиће А (основног)
обима

Количина
2

Јединична
цена без ПДВа
3

Јединична
цена са ПДВом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

936
УКУПНО:

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.

Датум______________

М.П.
______________________________
потпис одговорног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Партија 2 - Анализа воде за пиће Б - обим

ЈНМВ услуге –
анализе воде
1
Анализа воде за пиће
Б (периодичног)
обима

Количина
2

Јединична
цена без ПДВа
3

Јединична
цена са ПДВом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

55
УКУПНО:

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.

Датум______________

М.П.
______________________________
потпис одговорног лица понуђача
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1. На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе
надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном
документацијом:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(адреса сајта са кога се могу преузети
недостајућа документа)
Датум: _________________

________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(бр.обрасца или прилога)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена:
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.
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НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора о јавној

набавци чиме потврђује да прихвата све елементе истог.
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 1.2.24/2018
АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ А-ОБИМ

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ј.п. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр. 2, т.р. бр: 340-388997, ПИБ 100536726, м.б. 08591130 које заступа директор предузећа Милош Грковић.
( у даљем тексту овог Уговора : НАРУЧИЛАЦ)
и
_______________________________________________
из
__________________,улица
____________________________бр.____,ПИБ:_____________________М.бр:______________,
текући
рачун
бр:___________________________
код
___________________,
кога
заступа
________________________________
(у даљем тексту:ИЗВРШИЛАЦ)
Подизвођач :
_____________________________ из ________________, ул._______________, ПИБ:________________,
М.бр:__________,
Бр.Т.рач:_________________код
_________банке,
кога
заступа
директор_______________________
Проценат укупне вредности набавке који ће вршити подизвођач:______%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:________________________________
( Попуњава Понуђач уколико подноси понуду са подизвођачем)
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је : УГОВОРНЕ СТРАНЕ
УГОВОР
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА АНАЛИЗЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „А ОБИМ“

1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог Уговора је:
1.узорковање и физичко-хемијско и микробиолошко испитивање воде за пиће „А ОБИМ“
2.тумачање усаглашености са релевантним прописима
3.издавање стручног мишљења специјалисте хигијене
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Табела:План узорковања
ГОДИШЊИ ПЛАН УЗОРКОВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
„А-ОБИМ“ АНАЛИЗА

1.

КАТЕГОРИЈА ДО 5000ЕС узоркује се 1 x месечно
НАСЕЉЕ
СУРДУК
КАБЛАР
БЕЛЕГИШ
КРЊЕШЕВЦИ
ВОЈКА

2.

ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА
1
2
1
2
3
2

УКУПНО МЕСЕЧНО
6
6
10

КАТЕГОРИЈА ОД 10001 ДО 50000 ЕС узоркује се 3 x месечно
НАСЕЉЕ
СТ.ПАЗОВА
Н.ПАЗОВА

4.

УКУПНО МЕСЕЧНО
3
3
4
3
3

КАТЕГОРИЈА ОД 5001 ДО 10000 ЕС узоркује се 2 x месечно
НАСЕЉЕ
ГОЛУБИНЦИ
СТ.БАНОВЦИ
Н.БАНОВЦИ

3.

ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2

ИЗВОРИШТЕ МРЕЖА
1
5
2
5

УКУПНО МЕСЕЧНО
18
21

Улични бунар у Ст.Пазови у ул Ј. Сикоре 1x месечно или 12 узорака годишње.

На основу овога укупан број узорака А обима је 78 месечно или 936 узорка годишње.
Саставни део овог Уговора је понуда ИЗВРШИОЦА бр. ___________ од _______2018. године која
је достављена по јавном позиву и прихваћена од стручне комисије НАРУЧИОЦА.

2.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Наручилац посла се обавезује да:
-извршиоцу посла омогући благовремено и несметано извршење услуга

3.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Извршилац се обавезује да:
-по захтеву наручиоца, или у складу са унапред договореном динамиком изврши узорковање;
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-физичко-хемијска и микробиолошка испитивања врши одговарајућим методама;
-према захтеву корисника изврши испитивање параметара у складу са захтеваном регулативом изда
извештај о усаглашености и стручно мишљење специјалисте хигијене;
-Извештај о резултатима испитивања и стручним мишљењем, наручиоцу достави у року не дужем од 7
дана од дана достављања узорка.
Методе испитивања које Лабораторија примењује су у складу са важећом законском регулативом,
релевантном стручном литературом и специфичним захтевима корисника и саставни су део Извештаја
о испитивању.Акредитоване методе за конкретна испитивања су исказане у Обиму акредитације .
4. ЦЕНА
Цене услуга утврђене су понудом ИЗВРШИОЦА бр. _________ од ______________. године, у
укупном износу од _________________ динара ( без ПДВ-а ) за 2018. годину
(словима:_________________________________________________________________ ).
Јединичне цене из предметне понуде су без ПДВ-а, фиксне и исте се не могу мењати до краја
важења овог Уговора.
Испоручене услуге ИЗВРШИЛАЦ може фактурисати искључиво по уговореним ценама.

4.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да цену из члана 4.овог Уговора исплати ИЗВРШИОЦУ , по
испостављеним фактурама, односно у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.
6. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да у периоду од дана потписивања овог Уговора до краја вежења
овог уговора врши услуге које су предмет овог Уговора, сукцесивно по налогу НАРУЧИОЦА.
Рок извршења услуге не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана узорковања.
Место извршења: код НАРУЧИОЦА у зависности од места где се налазе изворишта према табели
наведеној у чл.1 овог уговора.
Продужење рока извршења услуга толерише се само у случају више силе.
7.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ 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
ИЗВРШИОЦА 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.
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КВАЛИТЕТ

8.

Квалитет услуга које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати :
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга,
уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ИЗВРШИОЦА
Квалитативни пријем услуга се врши сходно природи услуга. Евентуална рекламација од стране
НАРУЧИОЦА на квалитет услуга, мора бити сачињена у писаној форми и достављена
ИЗВРШИОЦУ у року од 48 часова.
9.

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 силa.
10.

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.
11. 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.
12. СТУПАЊЕ НА

СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на период од
годину дана од дана закључења овог Уговора.
Утрошком средстава из члана 2 став 1 овог Уговора, исти престаје да важи пре истека рока из
претходног става овог члана, о чему НАРУЧИЛАЦ обавештава ИЗВРШИОЦА.
13. ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику , од којих се свакој
уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.
УГОВОРНЕ
ЗА ИЗВРШИОЦА :
_________________________

СТРАНЕ
ЗА НАРУЧИОЦА:
______________________
Директор Милош Грковић
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НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора о јавној
набавци чиме потврђује да прихвата све елементе истог.
МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 1.2.24/2018
АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ Б-ОБИМ

_____________________________
из
________________,
ул._______________,
ПИБ:________________, М.бр:__________, Бр.Т.рач:_________________код _________банке,
кога заступа директор_______________________
(у даљем тексту овог Уговора: ИСПОРУЧИЛАЦ)
Подизвођач :
_____________________________
из
________________,
ул._______________,
ПИБ:________________, М.бр:__________, Бр.Т.рач:_________________код _________банке,
кога заступа директор_______________________
Проценат укупне вредности набавке који ће вршити подизвођач:______%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:________________________________
( Попуњава Понуђач уколико подноси понуду са подизвођачем)
и
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ј.п. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр. 2, т.р. бр:
340-3889-97 код ERSTE банке А.Д Нови сад, ПИБ 100536726, м.б. 08591130 које заступа
директор предузећа Милош Грковић
( у даљем тексту овог Уговора : НАРУЧИЛАЦ)
Заједнички назив за потписнике овог Уговора је : УГОВОРНЕ СТРАНЕ
УГОВОР
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА АНАЛИЗЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „Б- ОБИМ“
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог Уговора је Анализа воде за пиће „Б-обим“.
Р.Б.
1.

Опис
Здравствена исправност воде за
пиће „Б“ обим у свему по
Правилнику, од специфичних
материја које се очекују Арсен
(As) (сл.гласник РС 42/98 , 44/99),
са стручном оценом

Кол./узорак
55
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Саставни део овог Уговора је понуда ИСПОРУЧИОЦА бр. _______од _________2018.
године која је достављена по јавном позиву и прихваћена од стране стручне комисије
НАРУЧИОЦА.
2.

ЦЕНА

Цене услуга утврђене су понудом ИСПОРУЧИОЦА бр.___________ од _________2018.
године, у укупном износу од _____________________динара ( без ПДВ-а ) за 2018. годину
Јединичне цене из предметне понуде су без ПДВ-а, фиксне и исте се не могу мењати до
краја важења овог Уговора.
Испоручене услуге ИСПОРУЧИЛАЦ може фактурисати искључиво по уговореним ценама.
3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору врши на текући рачун ИСПОРУЧИОЦА,
по испостављеним фактурама, у року од 45 дана од дана испоруке.
4.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да у периоду од дана потписивања овог Уговора до краја важења
овог Уговора испоручи резултате анализа које су предмет овог Уговора, сукцесивно, по захтеву
наручиоца не дужем од 14 дана, према важећим техничким условима и потребном квалитету.
Место испоруке: ЈКП “Водовод и канализација“ ј.п Стара Пазова
.
Продужење рока извршења услуга толерише се само у случају више силе.
5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ
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 достављено попуњено и оверено менично овлашћење 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 дужи од истека рока за коначно извршење
посла.
6. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац посла се обавезује да:
-извршиоцу посла омогући благовремено и несметано извршење услуга
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7. ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Извршилац се обавезује да:
-по захтеву наручиоца, или у складу са унапред договореном динамиком изврши узорковање;
-физичко-хемијска и микробиолошка испитивања врши одговарајућим методама;
-према захтеву корисника изврши испитивање параметара у складу са захтеваном регулативом изда
извештај о усаглашености и стручно мишљење специјалисте хигијене;
-Извештај о резултатима испитивања и стручним мишљењем, наручиоцу достави у року не дужем од
14 дана од дана достављања узорка те да Извештаје о квалитету и здравственој исправности воде за
пиће достави Покрајиснкој санитарној инспекцији и Центру за хигијену и хуману екологију ЗЗЈЗ
Сремска Митровица.
8. КВАЛИТЕТ
Квалитет услуга које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати :
-

важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга,
уверењима о квалитету и потврди о акредитацији

НАРУЧИЛАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета услуга, у било које време и без претходне
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 услуга, трошкови оцене падају на терет ИСПОРУЧИОЦА.
Квалитативни пријем услуга се врши сходно природи услуга у присуству представника
ИСПОРУЧИОЦА. Евентуална рекламација од стране НАРУЧИОЦА на квалитет услуга, мора
бити сачињена у писаној форми и достављена ИСПОРУЧИОЦУ у року од 48 часова.
9.

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 силa.
10. 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.
11.

РАСКИД УГОВОРА

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид Уговора.
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Раскид Уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 ( петнаест) дана.
12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране
који је дат у писаном облику.
13.

СТУПАЊЕ НА

СНАГУ УГОВОРА

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на
период од годину дана од дана закључења овог Уговора.
Утрошком средстава из члана 2 став 1 овог Уговора, исти престаје да важи пре истека рока
из претходног става овог члана, о чему НАРУЧИЛАЦ обавештава ИСПОРУЧИОЦА.
14. ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка на српском језику , од којих се
свакој уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.
ИЗВРШИЛАЦ

____________________________

НАРУЧИЛАЦ

____________________________
Милош Грковић, директор
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања средстава обезбеђења.
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач_________________________________________________, доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Редни
број

Врста трошка

Износ
трошкова у РСД

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове
припреме понуде.
НАПОМЕНА:
Достављање овог обрасца није обавезно.
Потпис понуђача
Датум:________________

М.П.

______________________________

Место:________________
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
____________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу Изјаву:

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.2.24/2018, Набавка услуга – Анализа воде за пиће
А – обим и Б - обим, Партија _______________________(уписати број и назив партије) поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Потпис понуђача
Датум:________________

М.П.

______________________________

Место:________________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштуту 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 постпуку јавне набавке може трајати до 2 (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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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70
и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета (``Службени гласник РС``, бр.57/2004, 82/2004),

Дужник:_________________________________________,
са
седиштем
у
______________________,
ул.____________________________________,
Матични
број__________________________,
ПИБ:_______________________,
Текући
рачун:______________________, код банке:_________________________________________

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК: ЈКП „Водовод иканализација“ ј.п. Стара Пазова, ул. Бранка Радичевића бр.2, (у
даљем тексту: Поверилац),
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу
број:____________________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од
___________________динара, на име гаранције за озбиљност понуде.
Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без
протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без
трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника
код банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по основу Понуде
достављене у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.2.24/2018.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.
Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде, с тим да
евентуални продужетак важења понуде има за последицу и продужетак важења менице и
меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде.
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих
је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Датум:
__________________________

Потпис овлашћеног лица:
м.п.

____________________________
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