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Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
бр. 14/2018 (1.1.25) – Аутоматизација и надзор објеката
водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским
филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник

Датум и време:
Крајни рок за достављање понуда:

24.10.2018. год. до 10,00 часова

Јавно отварање понуда:

24.10.2018. год. у 10,10 часова

Октобар 2018 године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, бр.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.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6268 од
11.10.2018.г. и Решења о образовању комисије број 6268/2 од
11.10.2018.г. за јавну набавку
мале вредности добара број 14/2018
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара бр.14/2018 –
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња
помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за
третман питке воде у насељу Рудник
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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3
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11
21
25
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Укупан број страна конкурсне документације је 36.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Горњи Милановац“
ул. Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац

www.jkpgm.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 14/2018 су добра –
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног
објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у
насељу Рудник
Назив и ознака из ОРН: Машине и апарати за филтрирање или
пречишћавање воде – 42912300
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Гордана Оташевић, службеник за јавне набавке
Е - mail адреса: goca.otasevic@jkpgm.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале врадности бр. 14/2018 су добра–
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног
објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у
насељу Рудник
Назив и ознака из ОРН: Машине и апарати за филтрирање или
пречишћавање воде – 42912300
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Варошица Рудник снабдева се водом за потребе домаћинстава
и других потрошача из природних извора и бушотина које се налазе у
изворишту реке Јасенице.
Квалитет сирове воде са појединих рудничких изворишта у погледу
хемијске исправности није задовољавајући, јер вода са ових изворишта
садржи повишене концентрације арсена, знатно веће од дозвољених.
У оквиру система водоснабдевања Рудника од 2014.г. до 2017.г
уграђена је опрема за уклањање арсена на локацији „Јасеница“, која и
данас успешно ради.
У циљу повећања минимума од 4,5l/s у сушном периоду,
неопходно је уградити опрему за пречишћавање питке воде на локацији
„Мали рај“
Концентрациja арсена на Црпној станици „Мали рај“ је 0,180mg/l.
Поправљање квалитета воде и довођење на ниво квалитета воде
за пиће захтева пречишћавање воде, тј. уклањање арсена. За
пречишћавање воде у оквиру Црпне станице „Мали рај“ неопходно је
аутоматско постројење које пречишћава 2,5l/s са максималном
концентрацијом арсена од 0,01mg/l, са минималним трошковима
одржавања које захтева минимум људског рада
Предмет ове јавне набавке је набавка опреме за пречишћавања
питке воде за водовод рудничког система и помоћног објекта за смештај
опреме, а све у циљу постизања нивоа квалитета прописаног
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ
бр.42/98 и 44/99). Вода се може сматрати исправном за пиће тек када
резултати анализа три узастопна узорка воде са постројења буду у
складу са Правилником.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75.и76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75.и 76. ЗАКОНА
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:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона);
2) 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);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији (чл.
75. Ст. 1. Тач. 4) Закона);
4) 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде(чл.
75. Ст. 2. Закона).

1.2.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има
понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Финансијски капацитет:
• да понуђач није био у блокади рачуна дуже од 15 дана у
континуитету и не дуже од 30 дана укупно за последњих годину
дана који претходе објављивању позива за подношење понуда на
порталу јавних набавки
Кадровски капацитет:
•
-

да има у радном односу, на одређено или неодређено време или
ангажованог по основу уговора ван радног односа, најмање 10
запослених од којих:
минимум једног дипл. инжењера технологије са лиценцама 371 и
475
минимум једног дипл. машинског инжењера са лиценцама 330 и
430
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-

минимум једног дипл. грађевинског инжењера са лиценцама 314 и
414
минимум једног дипл. инжењера електротехнике са лиценцама 350
и 450

Пословни капацитет:
•

•

Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине HSЕ и сертификате стандарда ISO 9001 , ISO 14001 и ОHSAS
18001.
Да је понуђач технички опремио најмање пет постројења за
пречишћавање воде у претходних пет година који претходе
објављивању позива за подношење понуда
1.3.

1.4.

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.
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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
•

финансијски капацитет:
доказ – потврда о броју дана неликвидности понуђача за
захтевани период коју издаје Народна Банка Србије.
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• кадровски капацитет
Доказ- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку ( ППП ПД 1) за месец који претходи месецу
у ком је објављен позив за подношење понуда (за понуђаче који
су измирили порезе и доприносе по одбитку за месец септембар
2018) или Извод из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку ( ППП ПД 1) за месец август 2018.године
(за понуђаче који нису измирили порезе и доприносе по одбитку
за месец септембар 2018), оверен печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача за запослене у радном односу, а за
уговором ангажоване – уговор о ангажовању. За инжењере се
доставља и копија личне лиценце потписана и оверена личним
печатом инжењера, као и потврда Инжењерске коморе Србије о
важењу лиценце.
• пословни капацитет:
Да понуђач поседује правилник о заштити животне средине – HSЕ
и сертификате стандарда ISO 9001 , ISO 14001 и OHSAS 18001.
Доказ:
- Копија Правилника о заштити животне средине – HSЕ и копије
сертификата стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Да је понуђач технички опремио најмање пет постројења за
пречишћавање воде у претходних пет година који претходе
објављивању позива за подношење понуда
доказ:
- копија уговора и копија рачуна или копија оверене окончане
ситуације који су примерени предмету јавне набавке

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве
подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа.
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.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара бр.
14/2018 – Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и
изградња
помоћног
објекта
са
аутоматским
филтерским
постројењем за третман питке воде у насељу Рудник, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, 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, да није осуђиван 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
(или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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

Место:_____________
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара бр.
14/2018 – Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и
изградња
помоћног
објекта
са
аутоматским
филтерским
постројењем за третман питке воде у насељу Рудник, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, 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, да није
осуђиван 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 (или стране
државе када има седиште на њеној територији).
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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:_____________
_____________________

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
САСТАВЉЕНА

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

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: JКП “Горњи Милановац“, ул.Војводе
Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку мале вредности добара бр. 14/2018 – Аутоматизација и
надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта са
аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у
насељу Рудник – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 24.10.2018.г. до 10 часова.
Отварање понуда је истог дана у 10.10 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 наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуду 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 и наручилац ће је по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде (попуњен, потписан и оверен)
• Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75.
Закона (попуњен, потписан и оверен)
• Доказе о испуњавању додатних услова
• Општи подаци о понуђачу
• Понуду подноси 1)самостално; 2)са подизвођачем; 3)као члан
групе понуђача
• Подаци о подизвођачу
• Подаци о учеснику групе понуђача
• Опис предмета набавке
• Модел уговора (попуњен, потписан и оверен)
• Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен)
• Потврда о обиласку локације (није обавезно)
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• Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде –
бланко меницу
• Техничка спецификација са структуром цене (попуњена,
потписана и оверена) са доказима о испуњености услова за
испуну и СКАДУ
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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: JКП
“Горњи Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац,
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добарабр.14/2018 –
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња
помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за
третман питке воде у насељу Рудник - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добарабр.14/2018 –
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња
помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за
третман питке воде у насељу Рудник - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности добарабр.14/2018 –
Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња
помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за
третман питке воде у насељу Рудник - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара
бр.14/2018 – Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и
изградња
помоћног
објекта
са
аутоматским
филтерским
постројењем за третман питке воде у насељу Рудник - НЕ
ОТВАРАТИ”
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
5. 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.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде 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 IV конкурсне документације, у складу
са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве).
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.
7. 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. Закона и то:
Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем,
• 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.
•
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок за завршетак посла је 45 дана од дана закључења уговора.
Место извршења посла су објекти водоснабдевања у насељу Рудник.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
9. 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.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 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 писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а, које садржи клаузуле „безусловно“, „платива на први позив“ „без
права на приговор“. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и захтев за
регистрацију
менице.
Рок
важења
менице
као средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје
најмање колико и важење понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
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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.
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења
Уговора преда Наручиоцу, сопствену бланко потписану и оверену меницу
са меничним овлашћењем за добро извршење посла - у висини од
10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим
од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Понуђач коме буде додељен уговор обавезан
да у тренутку
примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену
меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном
року. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини
10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора
бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих
потписа код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке
Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева
за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног
понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и
оверених меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и
копију картона депонованих потписа као и копију захтева за регистрацију
меница овереног од стране пословне банке понуђача.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико
понуђач не извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које
наручилац ставља на располагање.
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца,
факсом
на
број
032/716-902
или
на
е-маил:
goca.otasevic@jkpgm.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор објави 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, ЈНМВД бр 14/2018“.
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.

13.
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.
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14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.

15. 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 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 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.

16. 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
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (Образац изјаве, дат
у оквиру поглавља IV конкурсне
документације).

17. 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.
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који 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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно,
електронском поштом на e-mail: goca.otasevic@jkpgm.rs, факсом на број
032/716-902 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет
страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења
одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
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7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1.
тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00
динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Горњи Милановац“; јавна набавка мале вредности
радови бр. 02/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која
садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен
рачун код код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166.
ЗЈН.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року,
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.
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.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку –
мале вредности добара бр 14/2018 – Аутоматизација и надзор објеката
водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским
филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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.

22 /36

3) 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 – јнмвд бр 14/2018 – Аутоматизација и
надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта са
аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у
насељу Рудник

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
45 дана од дана пријема
рачуна

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)

Рок за завршетак посла

45
дана
од
закључења уговора

Место испоруке

објекти водоснабдевања у
насељу Рудник.

дана

Гарнтни рок

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
УГОВОР
Закључен дана____________2018.г. између:
ЈКП „ Горњи Милановац“ Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића бр.23 ,
кога заступа Директор Иван Лазић, дипл.ецц ( у даљем тексту: Купац)
и
....................................................
са
седиштем
у
................................................. , улица .................................................... ,
кога заступа Директор ........................................... ( у даљем тексту:
Продавац),
Опционо
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој
понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Подаци о Купцу:
ПИБ:
101884856
Матични број:
07192819
Број рачуна:
150-617-33
Телефон:
032/716-910
Телефакс:
032/716-902
Е-маил:
komunalno@jkpgm.rs

Подаци о Продавцу:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:
Телефон:
Телефакс:
Е-маил:

Основ уговора:
Број јавне набавке

ЈНМВ добара бр.14/2018

Број и датум одлуке о додели
Уговора
Понуда изабраног понуђача бр.

Од
Члан 1.

Предмет овог Уговора је аутоматизација и надзор објеката
водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским
филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник, у
свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације Купца
и усвојеној понуди Продавца бр._________ од ________2018. године, а
који чине саставни део овог Уговора.
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Члан 2.
Укупна уговорена вредност посла из члана 1.
износи______________________ динара без ПДВ-а .

овог

уговора,

Укупна вредност посла из члана 1. овог уговора, са обрачунатим ПДВ-ом
износи _______________________________________________ динара .
Цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора.
Купац и Продавац су се споразумели да ће Купац уредно да изврши
плаћање у року до 45 дана од дана пријема рачуна од стране Купца.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да је рок за завршетак посла из
члана 1. овог уговора 45 дана од дана закључења уговора у свему под
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Место извршења посла из члана 1. Овог уговора су објекти
водоснабдевања у насељу Рудник.
Члан 4.
По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених
представника извршити примопредају предмета јавне набавке.
Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од
завршетка посла. Комисију за примопредају радова чине
два
представника Купца и два представника Продавца.
О извршеној примопредаји, сачиниће се Записник потписан од стране
представника уговорних страна.
Члан 5.
Продавац се обавезује да гарантује за квалитет пречишћене воде.
Гаранција за успешан рад опреме везане за објекат (ЦС „Мали рај“) са
аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде је потврда
Завода за јавно здравље Чачак или друге акредитоване и овлашћене
установе за вршење aнализа за испитивање површинских , подземних и
отпадних вода од стране Акредитационог тела Србије и Министарства
пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за
воде, који ће дати стручну оцену и мишљење о квалитету воде, а вода се
може сматрати исправном за пиће тек када резултати анализа 3 узастопна
узорка воде узете са постројења буду у складу са Правилником о
хигијенској исправности воде за пиће (Сл. Лист СРЈ 42/98 и 44/99).
Овај Уговор престаје да важи уколико се покаже да рад филтера за
пречишћавање питке воде не одговара
уговореном квалитету из
претходног става.
Члан 6.
За предмет из члана 1. овог Уговора гарантни рок износи _____________.
У оквиру овог рока продавац је дужан да отклони све евентуалне
недостатке у потпуности о свом трошку. Гарантни рок почиње од дана
примопредаје предмета јавне набавке.
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Члан 7.
Уколико Продавац не изврши све своје уговорене обавезе, обавезан је да
плати Купцу уговорну казну у висини од 5% укупне уговорене вредности
(без ПДВ-а) из члана 2. Овог уговора.
Купац има право да наплати уговорну казну без сагласности Продавца
умањењем износа за уплату по рачуну испостављеног од стране
Продавца.
Купац је овлашћен да у случају доцње Продавца у извршењу посла из
члан 1. Овог Уговора активира средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла и да евентуалну разлику до пуног износа штете
настале због закашњења Продавца наплати по правилима Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Продавац се обавезују да у тренутку закључења овог Уговора, преда
Купцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење
посла из овог Уговора, 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 уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла. Купац ће уновчити дату меницу уколико
Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен овим Уговором.
Продавац се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне
набавке преда купцу бланко сопствену меницу
са меничним
овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року. Меница за
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 10 (десет)
дана дужи од гарантног рока. Купац ће уновчити меницу за отклањање
грешака у гарантном року у случају да продавац не изврши обавезу
отклањања квара/грешке који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року.
Члан 9.
Купац и Продавац су се сагласили да ће се сматрати да овај Уговор није
ступио на снагу и да Купац има право да наплати средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, уколико након обостраног потписивања
овог уговора Продавац Купцу не достави средства финансијског
обезбеђења из претходног става овог члана уговора, у свему сагласно и у
року прецизираном чл. 8. Овог уговора.

27 /36

Члан 10.
На све односе које уговорне стране нису регулисале овим Уговором
примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим
односима, и важећи прописи, нормативи, стандарди за предметно добро.
Све евентуалне спорове по овом Уговору уговарачи ће решавати
споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Чачку.

Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 2 (два)
задржава свака уговорна страна.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
ЈКП „Горњи Милановац“
Директор
Иван Лазић, дипл.ецц
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VIII 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 Аутоматизација и надзор објеката
водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским
филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник ,
ЈНМВД бр 14/2018, 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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IX 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 Аутоматизација и надзор објеката
водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским
филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник ,
ЈНМВД бр 14/2018, 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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X ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Након обиласка локације за јавну набавку Аутоматизација и надзор
објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта са
аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у
насељу Рудник , ЈНМВД бр. 14/2018, наручилац издаје:

ПОТВРДУ
Да је ______________________________________ као представник
понуђача ______________________________из _____________________
обишао предметну локацију и извршио комплетан увид у стање на лицу
места, како би прикупио потребне податке за давање понуде.
Ова потврда је саставни део понуђачке документације и не може се
користити у друге сврхе.
У Горњем Милановцу, дана _______________ 2018.

Понуђач
_____________________

Наручилац
_____________________
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XI Техничка спецификација са структуром цене

OPREMA NA OBJEKTU CRPNA STANICA MALI RAJ

Poz

Opis

Jedini
ca
mere

1

2

3

1.

AUTOMATIZACIJA I NADZOR
OBJEKATA VODOSNABDEVANJA I
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA SA
AUTOMATSKIM FILTERSKIM
POSTROJENJEM ZATRETMAN PITKE
VODE

Kpl.

Količin
a

Jedinična
cena bez
PVD-a (din.)

4

5

Ukupna
cena bez
PVD-a
(din.)
6 (4x5)

1

UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV _____ %
UKUPNO SA PDV-om :

Poz

Opis

kol.

Filtersko postrojenje sastoji se od:
1.

Filtersko postrojenje kapaciteta 2 l/s za ispunom za selektivno uklanjanje arsena
iz pijaće vode, sa potrebnim materijalom za povezivanje i spajanje u postojeću
instalaciju.

1 kpl.

2.

Filterska ispuna za filtersko postrojenje (adsorbent), za tretman pijaće vode treba
da bude specijalno razvijena za selektivnu redukciju arsena do vrednosti ispod 10
µg/L bez promene sastava vode. Ispuna ne sme da bude podložna degradaciji i
mora se garantovati njeno bezbedno skladištenje od najmanje 1 godine bez
promene sastava i karakteristika iste. Ispuna mora biti ekološka, t.j da ima
sposobnost trajnog vezivanja arsena bez kasnije mogućnosti otpuštanja istog i da
se kao takva može bezbedno odložiti na deponiju nakon upotrebe.

3 m3

Ispuna mora u potpunosti da ispunjava zahteve u pogledu kvaliteta prema
sledećim standardima:
- DIN EN 15029:2012 za korišćenje u tretmanu vode za piće, uključujući striktnu
regulativu u pogledu sadržaja teških metala.
- NSF/ANSI Standard 61, za korišćenje u tretmanu vode za piće
- ISO 9001 standard kvaliteta za proizvođača ispune
ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE ISPUNE:
Sadržaj suve materije: 57 % (± 10 % )
Sadržaj gvožđa: 610 g/kg (± 10 %), u odnosu na suve materije
Granulacija: 0.2 – 2.0 mm
Dozvoljeni sadržaj više frakcije: < 10 %
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Dozvoljeni sadržaj niže frakcije: < 10 %
Specifična težina: 1150 kg/m3 (± 10 %)
Specifična površina filtracije: 300 m2/g
Sadržaj teških metala u odnosu na suvu materiju:
Arsen: < 5 mg/kg
Olovo: < 5 mg/kg
Kadmijum: < 1 mg/kg
Hrom: 37 mg/kg
Bakar: 12 mg/kg
Nikl: 51 mg/kg
Cink: 25 mg/kg
Mangan: 1244 mg/kg
3.

Elektroorman za upravljanje filterskim postrojenjem i automatikom, dimenzija
600x400x200 mm, izradjen od dva puta dekapiranog lima, u stepenu zastite IP54
za montazu na zid unutar objekta, sa uvodom kablova sa donje strane.
Kompletno ozicen i ispitan, spreman za montazu na objektu.
U sastavu elektroormara se nalazi:

1 kpl.

Programabilni logicki kontroler sledecih karakteristika:
-16 Digitalnih ulaza 24VDC
-16 Tranzistorskih digitalnih izlaza 24VDC 500mA
-4 Analogna ulaza 0(4) do 20mA
- alfanumerički displej 2x16 karaktera
- numerička tastatura sa minimalno 4 funkcionalna tastera
- najmanje 1 komunikacioni port RS 232/485 MODBUS RTU ili ETHERNET
MODBUS TCP
Frekventni regulator za filterske pumpe
Jedinica za napajanje 24VDC/2.5A
Automatski zastitni prekidac
Servisna uticnica
Provodnici, sine, kanalne kutije, redne stezaljke, kao i ostali montazni material
4.

Buster postrojenje za rad filtera kapaciteta 2,5 l/s sa dve pumpe za povišenje
pritiska (radna+rezervna), usisnim i potisnim kolektorom, transmiterom pritiska,
manometrom, postoljem i potrebnim materijalom za povezivanje.
Umanjivač pritiska sa manometrima i potrebnim transmiterima za vođenje
procesa.

1 kpl.

6.

Rezervoar sirove vode, zapremine 2-3m³ sa potrebnim priključcima i sondama
rada na suvo i prelivom.

1 kom.

7.

Materijal za povezivanje rezervoara sirove vode

8.

Merac protoka na cevi DN100 - IMPULSNI VODOMER DN100 sa materijalom za
povezivanje

1 kom.

9.

Merac protoka na cevi DN100 - IMPULSNI VODOMER DN50 sa materijalom za
povezivanje

1 kom.

10.

Objekat od „TR“ lima sa izolacijom dimenzija 5,5 x 3 x 2,5 m, za smeštaj opreme

1 kpl

5.

1 kpl.

1 kpl.
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oslonjen na postojeći objekat, sa potrebnim elektro instalacijama i razvodom.
11.

12.
13.

RTU Kontroler, dimenzija okvirno 260 x 250 x 160 mm, u plasticnom kucistu u
stepenu zastite IP54, sa providnim poklopcem, u cijem sastavu je:
PLC
- minimalno 4 analogna ulaza 0/4-20 mA
- minimalno 6 digitalnih ulaza – bezpotencijalni kontakti
- minimalno 4 relejna izlaza sa kontaktima 220 VAC/6A
- alfanumerički displej 2x16 karaktera
- numerička tastatura sa minimalno 4 funkcionalna tastera
- najmanje 1 komunikacioni port RS 232/485 MODBUS RTU ili ETHERNET
MODBUS TCP
- napojna jedinica, 24 VDC, 1A min.
Postavljanje komandno-signalnog kabla izmedju crpne stanice i rezervoara.
Ugradnja kabla 7x1.5mm2 sa uracunatim kablom
Elektroorman za upravljanje sistemom automatike, dimenzija 600x400x200 mm,
izradjen od dva puta dekapiranog lima, u stepenu zastite IP54 za montazu na zid
unutar objekta, sa uvodom kablova sa donje strane.
Kompletno ozicen i ispitan, spreman za montazu na objektu.
U sastavu elektroormara se nalazi:

2 kpl.

50 m
1 kpl.

Programabilni logicki kontroler sledecih karakteristika:
-16 Digitalnih ulaza 24VDC
-16 Tranzistorskih digitalnih izlaza 24VDC 500mA
-4 Analogna ulaza 0(4) do 20mA
- alfanumerički displej 2x16 karaktera
- numerička tastatura sa minimalno 4 funkcionalna tastera
- najmanje 1 komunikacioni port RS 232/485 MODBUS RTU ili ETHERNET
MODBUS TCP
Jedinica za napajanje 24VDC/2.5A
Automatski zastitni prekidac
Servisna uticnica
Provodnici, sine, kanalne kutije, redne stezaljke, kao i ostali montazni material
14.

GPRS modem
Za komunikaciju sa komandnim centrom (u mreži mobilne telefonije), ugradjen u
plasticno kuciste, u kompletu sa kablovima za povezivanje sa RTU kontrolerom,
antenom i antenskim kablom, ugradjen u plasticnu kutiju u stepenu zastite IP54,
slican tipu GENEKO GWG

4 kom.

15.

Hidrostaticki merac nivoa 0-10mVs, sa signalom 4-20mA, u dvozicnoj vezi, u
kompletu sa 10m kabla, i plasticnom kutijom za povezivanje predvidjenom za
montazu na zid.

3 kom.

16.

Dodatna oprema za montazu u postojece ormare:
Grebenasti prekidac sa 3 polozaja ( Lokalno /
Iskljuceno / Daljinski ) za izbor rezima rada pumpi
Rele sa jednim preklopnim kontaktom komandnog
napona 24VDC
Rele sa jednim preklopnim kontaktom komandnog
napona 220VAC
Provodnici, sine, kanalne kutije, redne stezaljke, kao i
ostali montazni material

1 kpl.
7 kom
7 kom
12 kom
2 kpl.
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17.

18.

Aplikativni softver za PLC izveden na osnovu zajednicki napisanog projektnog
zadatka
Izrada elektro dokumentacije izvedenog stanja
Montaza, elektropovezivanje i pustanje u rad opreme na objektu
Računar sa licenciranim operativnim sistemom i softverom NI Lookout RUN TIME
– 100I/O

4 kpl.

1 kpl.

19.

GPRS modem za komunikaciju sa udaljenim objektima (u mreži mobilne
telefonije) slican tipu GENEKO GWG sa napojnom jedinicom, komunikacionim
kablom, i antenom

1 kom.

20.

Izrada SCADA aplikacije
Izvedena na osnovu zajednicki napisanog projektnog zadatka
Računar sa licenciranim softverom NI Lookout nalazi se u komandnom centru i
komunicira sa udaljenim objektima GPRS komunikacijom.
Prikaz merenja, statusa, komande i arhiviranje svih podataka sa neodređenim
rokom trajanja.

1 kpl.

21.

Montaza, elektropovezivanje i pustanje u rad opreme na objektima. Funkcionalno
ispitivanje i puštanje u rad

1 kpl.

Ponuđač je dužan da isporuči filtersku ispunu, koja će u svim aspektima
odgovarati
zahtevima naručioca, standardima kvaliteta i zahtevanim
karakteristikama ispune.
NAPOMENA : Ponuđač je dužan da dostavi dokaz koji će potvrditi da je
ispuna u skladu sa napred navedenim karakteristikama.
Dokaz: kataloški listovi kojima se dokazuje sastav ispune.
SCADA
Na SCADA radnoj stanici koja se proširuje instaliran je licencirani softver NI
Lookout RUN TIME, u vlasništvu korisnika, kao i aplikativni softver za nadzor i
upravljanje sistemom. Ponuđač je u obavezi, da u slučaju zaključenja
ugovora, SCADA aplikaciju izradi na licenciranoj NI Lookout razvojnoj
platformi.
NAPOMENA: Ponuđač je dužan da poseduje ovlašćenje ili autorizaciju
proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača za teritoriju Republike
Srbije kojim se ovlašćuje ponuđač da ima pravo vršenja usluga, nuđenja,
prodaje i isporuke dobara koja su predmet nabavke. Ovo ovlašćenje mora da
glasi na ime ponuđača koji podnosi ponudu, da je naslovljeno na naručioca, i
da se odnosi na predmetnu javnu nabavku.
Dokaz:
- Ovlašćenje/autorizaciju proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača
za teritoriju Republike Srbije, izdatu na ime ponuđača, za dobra koja su
predmet nabavke i vršenja usluga.
- Kopiju sertifikata o vlasništvu licencirane razvojne platforme NI Lookout
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NAPOMENE:
Pored merenja protoka i kontrole rada dve pumpe, oprema mora biti predvidjena i
spremna za ugradnju i povezivanje jos: 3 analogna strujna signala ( 4-20mA ), npr.
pritisak, protok, nivo..., kao i dva impulsna vodomera.
Takodje, oprema mora biti pripremljena za povezivanje signala provale, poplave,
statusa rada / ispravnosti... ( ukupno 6 digitalnih signala ), kao i 4 daljinske ili lokalno
programirane komande ( ON/OFF ).
Prenaponska zastita napajanja opreme i Prenaponska zastita signala će se
poručivati opciono u zavisnosti od potrebe korisnika.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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