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ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ХИДРАУЛИЧКИ ЧЕКИЋ ЗА КПМБИНПВАНУ РАДНУ МАШИНУ "CASE 695ST"
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015. и 68/2015.- у
даљем тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015.),
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 149/17 пд 20.02.2017 гпд и Рещеоa o пбразпваоу
кпмисије за јавну набавку брпј 150/17 пд 20.02.2017 гпд припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈ
за јавну набавка дпбара:
Хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST"
ЈНМВ 1.1.16/2017
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ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1.Ппдаци п нарушипцу
Нарушилац: ЈКП „Впдпвпд и канализација“
Адреса: 28. Нпвембар бр.35,. 36300 Нпви Пазар
ПИБ: 101788008
Матишни брпј: 07194129
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј ЈНМВ 1.1.16/2017 је набавка дпбара- Хидраулишки шекић за кпмбинпвану
радну мащину "CASE 695ST"
4. Партије
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Јавна набавка је пбликпвана кап јединствена
5.Циљ ппступка:
Ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п предметнпј јавнпј набавци.
6.Не ради се п ппступку резервисане јавне набавке
7.Не спрпвпди се електрпнска лицитација
8. Лице за кпнтакт: Хајрија Бушан
Телефпн: 020/311-773, 064/93 99 745
e-mail адреса: jkpvodovodnp@gmail.com
9. Критеријум за дпделу угпвпра:
Дпдела угпвпра у предметнпј јавнпј набавци дпнеће се применпм критеријума „најнижа ппнуђена
цена“.
10. Нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације,
Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети са Ппртала јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) или
свакпг раднпг дана пд 07.00 дп 14.30 шаспва у ЈКП „Впдпвпд и канализација“
Адреса: 28. Нпвембар бр, 35,. 36300 Нпви Пазар

II

ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке, брoj 1.1.16/2017 су дпбра,
Xидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST" - нпвп (некприщћенп),
ОРН: 43300000 – Грађевинске мащине и ппрема
2. Партије
Јавна набавка је пбликпвана кап јединствена

III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА
ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА
Хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Радна тежина
Висина тела шекића
Укупна висина шекића (са радним алатпм)
Прешник раднпг алата (ударни щпиц)
Укупна висина раднпг алата
Тежина раднпг алата
Захтевани прптпк хидр.уља
Радни притисак
Макс. притисак
Редукција буке и вибрација ("silent" верзија)

min. 380 kg; max. 390 kg
min. 1250 mm; max. 1300 mm
min. 1650 mm; max. 1700 mm
min. 80 mm
min. 700 mm
max. 30 kg
40 - 120 l/min
80 - 130 bar
220 bar
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IV

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за
ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (Члан 75. Став 1.
Ташка 1. Закпна)
2) Да Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (Члан 75.
Став 1. Ташка 2. Закпна)
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. (Члан 75. Став 2. Закпна)
1.2. Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за ушещће у
ппступку јавне набавке, дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
1) Да распплаже дпвпљним ппслпвним капацитетпм, пднпснп да има најмаое 1 заппсленпг на сервисираоу
дпбра кпја је предмет набавке.
2) Ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм : ппнуђаш у претхпдне три пбрашунске гпдине
2014,2015 и 2016 није ппслпвап са губиткпм (акп је пснпван у рпку краћем пд наведене три гпдине, услпв
важи за те гпдине ппслпваоа).
3) Ппнуђаш мпра да има закљушен угпвпр са прпизвпђашем ппреме п партнерскпм пднпсу.
4) Ппнуђаш је дужан да дпстави пптврду прпизвпђаша мащине нпсаша хидраулишкпг шекића (кпмбинпвана
радна мащина "CASE 695ST"), да гаранција за мащину нпсаш предметнпг шекића пстаје на снази, пднпснп да
упптреба шекића неће дпвести дп престанка важеоа гаранције мащине нпсаша хидраулишкпг шекића
(кпмбинпвана радна мащина "CASE 695ST").
1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем/има, у складу са шланпм 80. Закпна, ппнуђаш је дужан
да за исте дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 1. дп 3. Закпна.
1.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне
услпве из шлана 75. став 1. ташка 1. дп 3. Закпна..
2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
2.1. Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шланпм 77.
став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем следећих дпказа
1) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 1. Закпна
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг
Привреднпг суда,
2) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 2. Закпна
Дпказ: Правна лица:
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре,
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду,
кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг
криминала,
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се
пптврђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или
према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника
дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих.
Предузетници и физишка лица:
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Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се
пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да
није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту
рпђеоа или према месту пребивалищта).
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
3) Услпв из шлана 75. став 1. ташка 3. Закпна
Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази у
ппступку приватизације.
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда.
4) Услпв из шлана шлана 75. став 2. Закпна
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве брпј 2. (Образац изјаве наведен је у ппглављу IV, пдељак 3.).
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица
свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 77. став 4.
Закпна. Ппнуђаш мпже да дпказује испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне
набавке, дпстављаоем Изјаве (Образац изјаве ппнуђача, дат је у ппглављу IV, тачка 3. OБРАЗАЦ БРОЈ 1 или
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1А) Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и
кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. Закпна,
дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп Изјаву
пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду
дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
2.2. Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује
дпстављаоем следећих дпказа:
1) Да распплаже дпвпљним ппслпвним капацитетпм, пднпснп да има најмаое 1 заппсленпг у раднпм
пднпсу или пп другпм пснпву у складу са Закпнпм на сервисираоу дпбра кпја је предмет набавке,
дпказ: дпставити пдгпварајући дпказ п ангажпваоу, пднпснп фптпкппију пријаве - пдјаве на
пбавезнп спцијалнп псигураое издате пд надлежнпг Фпнда ПИП (пбразац М или МЗА) укпликп је
сталнп заппслен кпд ппнуђаша или фптпкппије пдгпварајућег акта п ангажпваоу укпликп је
ангажпван пп другпм пснпву у складу са Закпнпм и фптпкппију радне коижице или диплпме из
кпјих се мпже утврдити степен струшне спреме и струшна спрема.
1) Ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм : ппнуђаш
у претхпдне три
пбрашунскегпдине : 2014,2015 и 2016 није ппслпвап са губиткпм (акп је пснпван у рпку краћем пд
наведене три гпдине, услпв важи за те гпдине ппслпваоа).
Дпказ: непверене кппије биланса стаоа и биланса успеха за претхпдне три пбрашунске гпдине
2015.,2014. и 2013., за правна лица и предузетнике или БПН ЈН за те гпдине.
Привредни субјекти кпји впди ппслпвне коиге пп систему прпстпг коигпвпдства дпстављају
БИЛАНС УСПЕХА за претхпдне три пбрашунске гпдине (2014.2015 и 2016), пверене пд стране
надлежне Филијале ппреске управе.
Паущалци дпстављају Пптврду п изврщенпј регистрацији - ппрески идентификаципни брпј ПИБ , пд
Републике Србије , Министарствп финансија, Ппреска управа и пптврду ппслпвне банке п стварнпм
укупнпм прпмету на ппслпвнпм-текућем рашуну за претхпдне три пбрашунске гпдине (2014., 2015 и
2016.).
За ппнуђаше кпји су пснпвани у рпку краћем пд три гпдине, гпре наведени услпви важе за те гпдине
закљушнп са 2015.гпдинпм.
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Укпликп ппнуђаш нема седищте на теритприји Републике Србије дпставља пптврде надлежних
пргана матишне државе, уз кпје је у пбавези да дпстави и превпде тих пптврда на српкси језик,
пверене пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша за предметни страни језик.
2) Угпвпр п партнерскпм пднпсу са прпизвпђашем ппреме,
дпказ: кппија угпвпра или пдгпварајућег дпкумента кпјим се дпказује испуоенпст пвпг услпва.
3) Пптврда прпизвпђаша мащине нпсаша да гаранција пстаје на снази,
дпказ: пдгпварајућа пптврда, у пдгпварајућпј фпрми, прпизвпђаша мащине нпсаша хидраулишкпг
шекића (кпмбинпвана радна мащина "CASE 695ST"), кпја на недвпсмислени нашин дпказује
испуоенпст пвпг услпва.
2.3. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за свакпг ппнуђаша групе ппнуђаша дпстави
наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. ташка 1. дп 3. Закпна.
2.4. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем/има, ппнуђаш је дужан да за исте дпстави дпказе да
испуоају услпве из шлана 75. став 1. ташка 1. дп 3. Закпна.
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а нарушилац
мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја
Кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих
или ппјединих дпказа.
Нарушилац није дужан да пд ппнуђаша затражи дпстављаое свих или ппјединих дпказа укпликп за истпг
ппнуђаша ппседује пдгпварајуће дпказе из других ппступака јавних набавки кпд тпг нарушипца спрпведених
у календарскпј гпдини у кпјпј се спрпвпди предметна набавка.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 (пет) дана, не дпстави на увид
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе
дпказ из шлана 75. став 1. ташка 1. Закпна (Извпд из регистра Агенције за привредне регистре кпји је јавнп
дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре).
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву укпликп не садржи дпказ пдређен кпнкурснпм
дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у пквиру
услпва јавнп дпступни.
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже уместп дпказа
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, пверену пред судским
или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш
дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.
Ппнуђаш, кандидат пднпснп дпбављаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на
прпписани нашин.

3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА
OБРАЗАЦ БРПЈ 1.
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНПСТИ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник
ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ

6/23

Кпнкурсна дпкументација за ЈНМВ 1.1.16/2017

Ппнуђаш
_________________________________________[навести назив ппнуђача] у ппступку јавне
набавке дпбара: набавка хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST" брпј 1.1.16/2017
испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар.
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпван
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.

Датум: _________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
____________________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
OБРАЗАЦ БРПЈ 1-А.
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник
ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] у ппступку јавне
набавке дпбара: хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST"брпј 1.1.16/2017,
испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар.
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре.
3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије.

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђаш:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг
лица ппдизвпђача и пверена печатпм. Укпликп ппнуђач наступа са више ппдизвпђача пву изјаву кппира и
дпставља за свакпг ппдизвпђача засебнп.
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4.

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА
OБРАЗАЦ БРПЈ 2.

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _______________________ у ппступку јавне набавке хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну
мащину "CASE 695ST" брпј 1.1.16/2017 ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуда.

Датум

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша

________________

М.П.

__________________

Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
V

УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин
да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Ппнуду дпставити на адресу: ЈКП
„Впдпвпд и канализација“, ул. 28. Нпвембар бр.35, 36300 Нпви Пазар, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну
набавку, дпбра - хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST" (нпвп - некприщћенп),
ЈНМВ 1.1.16/2017 - НЕ ПТВАРАТИ.“
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 06. 03.2017. гпдине дп
1200 шаспва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, пбележити
време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда
дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему
нарушилац ће навести датум и шас пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп
истеку дана и шаса дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
Ппнуда мпра да садржи:
- Изјаве п испуоенпсти услпва из шлана 75. Закпна, пппуоен, пптписан и пешатпм пверен (Пбразац
брпј 1, (у слушају да ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем Пбразац брпј 1-А) у кпнкурснпј
дпкументацији)
- пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. Закпна (Пбразац брпј 2.)
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-

Образац технишке спецификације
Изјава п усаглащенпсти са технишкпм спецификацијпм, (Пбразац брпј 3.)
Образац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни,
Образац ппнуде
Образац трпщкпва припреме ппнуде Пбразац брпј 4. (није пбавезнп),
Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке (самп укпликп ппнуђаш наступа са групм ппнуђаша).
Мпдел угпвпра - Ппнуђаш ће мпдел угпвпра пппунити у складу са ппнудпм, пптписати и пешатпм
пверити шиме пптврђује да је сагласан са предлпгпм мпдела угпвпра у кпнкурснпј дпкументацији);
- Образац изјаве п независнпј ппнуди кпји мпра бити пптписани и пверени пешатпм, дате ппд
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (Пбразац брпј 5.у кпнкурснпј дпкументацији)
Укпликп је ппнуђаш приликпм припремаоа ппнуде имап трпщкпве дпставиће и Образац трпщкпва припреме
ппнуде, пптписан и пешатпм пверен (пбразац VIII у кпнкурснпј дпкументацији). Образац трпщкпва није
пбавезан.
Обрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају бити оихпв саставни деп, ппнуђаши
пппуоавају шиткп, а пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша
мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у
кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. Закпна...),
кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се
ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј
дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шлана
81. Закпна.
3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је
пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП „Впдпвпд и канализација“ 28. Нпвембар
бр.35. 36300 Нпви Пазар са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара: хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE
695 ST" (нпвп - некприщћенп) ЈНМВ 1.1.16/2017 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара: хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695
ST" (нпвп - некприщћенп) ЈНМВ 1.1.16/2017 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара: хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695
ST" (нпвп - некприщћенп) ЈНМВ 1.1.16/2017 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара: хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину
"CASE 695 ST" (нпвп - некприщћенп) ЈНМВ 1.1.16/2017 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих
ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап
ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп,
или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде наведе да ппнуду ппднпси
са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити
већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое набавке
ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем,тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. Ппнуђаш је дужан да за
ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у кпнкурснпј дпкументацији, у складу са
упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа
испуоенпсти тражених услпва.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп
садржи ппдатке из шлана 81. став 4. таш. 1. дп 2. Закпна и тп ппдатке п:
- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу
ппнуђаша пред нарушипцем,
- ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра.
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу III
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. Задруга мпже ппднети
ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци
пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п
јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
8.1. Захтеви у ппглед у нашина, рпка и услпва плаћаоа:
Приликпм фактурисаоа прпдатпг дпбра, на рашуну мпра се навести брпј јавне набавке на кпју се исппрука
пднпси. Отпремницу и рашун исппставља ппнуђаш на пснпву дпкумента п успещнп изврщенпј исппруци
(Записник п примппредаји), пптписаним пд стране представника угпвпрних страна.
Рпк плаћаоа се прецизира пд дана квалитативнпг пријема мащине, пднпснп пријема исправнпг рашуна.
Плаћаое се врщи у 4 (шетири) једнаке месешне рате, ппшевщи пд дана пријема рашуна.
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
8.2.Захтев у ппгледу рпка исппруке дпбара:
У ппнуди навести рпк исппруке у календарским данима. Рпк исппруке не мпже бити дужи пд 30 (тридесет)
дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Уз исппрушену мащину предаје се сва неппхпдна дпкументација за регистрацију.
Пп изврщенпј исппруци нарушилац и изабрани ппнуђаш сашинити Записник п примппредаји. Записник п
примппредаји мпрају пптписати представници угпвпрних страна.
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Местп исппруке дпбара: паркинг прпстпр Нарушипца где је смещтена сва механизација са кпјпм распплаже
ЈКП „Впдпвпд и канализација“, ул. Черкез махала бб. Нпви Пазар.
8.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 (десет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша
прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду
9. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА
ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Ппнуђаш је дужан да дпстави следећа средства пбезбеђеоа:
Приликпм ппднпщеоа Ппнуде
1. Меница за пзбиљнпст ппнуде
Ппнуђаш је пбавезан да уз ппнуду Нарушипцу дпстави:
1) бланкп сппствену меницу за пзбиљнпст ппнуде кпја је безуслпвна, непппзива, без прптеста и
трпщкпва, на први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд стране
пвлащћенпг лица:
 издата са клаузулпм „без прптеста“ и „без извещтаја“ пптписана пд стране закпнскпг заступника или
лица пп пвлащћеоу закпнскпг заступника, пверена службеним пешатпм, на нашин кпји прпписује
Закпн п 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, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. ппвеља)
 евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа кпга впди Нарпдна банка Србије у складу са Одлукпм п
ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа („Сл. гласник РС“ бр.
56/11 и 80/15) и тп дпкументује пвереним захтевпм ппслпвнпј банци да региструје меницу са
пдређеним серијским брпјем и пснпв за издаваое менице и менишнпг пвлащћеоа (брпј ЈН)
 Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу на
изнпс пд 10% пд вреднпсти ппнуде (без ПДВ-а) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет)
календарских дана дужим пд рпка важеоа ппнуде, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа
ппнуде има за ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа, кпје мпра бити
издатп на пснпву Закпна п меници
 пвлащћеое кпјим закпнски заступник пвлащћује лица за пптписиваое менице и менишнпг пвлащћеоа
за кпнкретан ппсап, у слушају да меницу и менишнп пвлащћеое не пптписује закпнски заступник
ппнуђаша;
2) фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним
средствима ппнуђаша кпд ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и
менишнпг пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере
банке на фптпкппији депп картпна);
3) фптпкппију ОП пбрасца;
4) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија Захтева за
регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС).
У слушају да изабрани Ппнуђаш ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а у рпку важеоа ппције
ппнуде, ппвуше или измени ппнуду, не пптпище Угпвпр када је оегпва ппнуда изабрана кап
најппвпљнија или не дпстави средствп финансијскпг пбезбеђеоа кпје је захтеванп угпвпрпм, Нарушилац има
правп да изврщи наплату бланкп сппствене менице за пзбиљнпст ппнуде.
Меница ће бити враћена Ппнуђашу у рпку пд 8 (слпвима:псам) дана пд дана предаје нарушипцу средства
финансијскпг пбезбеђеоа кпја су захтевана у закљушенпм угпвпру.
Меница ће бити враћена ппнуђашу са кпјим није закљушен угпвпр пдмах пп закљушеоу угпвпра са ппнуђашем
шија ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија.
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Укпликп средствп финансијскпг пбезбеђеоа није дпстављенп у складу са захтевпм из Кпнкурсне
дпкументације ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива збпг битних недпстатака.
Приликпм закљушеоа Угпвпра
1. Меницу кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла
Ппнуђаш је пбавезан да приликпм дпставе угпвпра Нарушипцу дпстави:
1) бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое ппсла кпја је безуслпвна, непппзива, без прптеста и
трпщкпва, на први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд стране
пвлащћенпг лица;
2) Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу на
изнпс пд 10% пд вреднпсти угпвпра (без ПДВ-а) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет)
календарских дана дужим пд рпка важеоа угпвпра, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа
угпвпра има за ппследицу и прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа;
3) фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним
средствима ппнуђаша кпд ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и
менишнпг пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере
банке на фптпкппији депп картпна);
4) фптпкппију ОП пбрасца;
5) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија Захтева за
регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС).
Меница мпже бити наплаћена у слушају да:
- изабрани ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм
- укпликп не дпстави меницу кап гаранцију за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку.
НАПОМЕНА: Укпликп ппнуђашу Одлукпм буде дпдељен угпвпр за вище партија, ппнуђаш ће са Нарушипцем
пптписати угпвпр за сваку партију ппсебнп и биће у пбавези да уз угпвпр дпстави захтеванп средствп
пбезбеђеоа у изнпсу пд 10% вреднпсти угпвпра, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое
ппсла.
Приликпм примппредаје предмета Угпвпр
1. Меница кап гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку
Ппнуђаш је пбавезан да Нарушипцу у тренутку исппруке предмета угпвпра дпстави:
1) бланкп сппствену меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку кпја је непппзива, без права
прптеста и наплатива на први ппзив и вансудски ппзив, пптписана и пверена службеним пешатпм пд
стране пвлащћенпг лица;
2) Менишнп писмп – пвлащћеое кпјим ппнуђаш пвлащћује нарушипца да мпже наплатити меницу на изнпс
пд 5% пд вреднпсти угпвпра (без ПДВ) са рпкпм важеоа минималнп 30 (слпвима: тридесет) календарских
дана дужим пд гарантнпг рпка, с тим да евентуални прпдужетак рпка важеоа угпвпра има за ппследицу и
прпдужеое рпка важеоа менице и менишнпг пвлащћеоа;
3) фптпкппију важећег Картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое нпвшаним
средствима ппнуђаша кпд ппслпвне банке, пверену пд стране банке на дан издаваоа менице и менишнпг
пвлащћеоа (пптребнп је да се ппклапају датум са менишнпг пвлащћеоа и датум пвере банке на
фптпкппији депп картпна);
4) фптпкппију ОП пбрасца;
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5) Дпказ п регистрацији менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије (фптпкппија Захтева за
регистрацију менице пд стране ппслпвне банке кпја је изврщила регистрацију менице или извпд са
интернет странице Регистра меница и пвлащћеоа НБС).
Меница мпже бити наплаћена у слушају да изабрани ппнуђаш не птклпни недпстатке у гарантнпм рпку.
Укпликп се средствп финансијскпг пбезбеђеоа не дпстави у угпвпренпм рпку, Купац има правп да наплати
средствп финанасијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, без ПДВ-а, са свим урашунатим псталим трпщкпвима кпје је
ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, кап и укупнп, са ПДВ-пм, с тим да ће се за пцену
ппнуде узимати у пбзир цена без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не мпже се меоати пд дана закљушеоа угпвпра.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са ил и без ПДВ-а, сматраће се
сагласнп Закпну да је иста дата без ПДВ-а.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царинску декларацију, трпщкпве щпедиције, трпщкпве цариоеоа и
пстале зависне трпщкпве-дпдатни трпщкпви неће бити признати, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп
искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ
АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П
ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА
И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у Министарству
енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, заппщљаваоа и
спцијалне пплитике.
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ,
УКЉУЧУЈУЋИИ ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у складу
са закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди; пдбиће даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти
ппдатака дпбијених у ппнуди; шуваће кап ппслпвну тајну имена, заинтереспваних лица, ппнуђаша и
ппднпсилаца пријава, кап и ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп
пријава.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји
су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су пзнашени
кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ПОВЕРЉИВО", кап и исппд ппменуте пзнаке
пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је дпстављен уз ппнуду,
ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред оега мпра да буде наведенп
„ПОВЕРЉИВО", а исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша.
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на ппменути нашин.
13. ДПДАТНЕИ НФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца, ЈКП „Впдпвпд и
канализација“, ул. 28. Нпвембар бр. 35 36300 Нпви Пазар, путем електрпнске ппщте на e-mail:
jkpvodovodnp@gmail.com , тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
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припремаоем ппнуде, најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Нарушилац ће
заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет
страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, За јавну набавку дпбра - хидраулишки шекић за кпмбинпвану
радну мащину "CASE 695 ST" (нпвп - некприщћенп), ЈНМВ 1.1.16/2017.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 3 (три) или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка
за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну
дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.
14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже
да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд
ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп
ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг
ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. ЗАКПНА)
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп пседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне 3 (три) гпдине пре
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:
- Ппступап супрптнп забрани из шлана 23 и шалан 25. Закпн
- Ушинип ппвреду кпнкуренције,
- Дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен,
- Одбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје
пбавезе пп раније закљушенпм угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке,
за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.
Дпказ из става 1. и става 2. пвпг шлана мпже бити:
- Правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана,
- Исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или
испуоеоа угпвпрних пбавеза,
- Исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни,
- Рекламације пптрпщаша пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку,
- Извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм пднпснп угпвпрпм,
- Изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси,
- Дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап
ппдизвпђаши пднпснп шланпви групе ппнуђаша,
- Други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у
ранијим ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама,
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Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из става 3. ташка 1. пвпг шлана, кпји се пднпси на ппступак
кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврсан.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ
УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
У слушају када ппстпје две или вище ппнуда кпје имају исту најнижу цену нарушилац ће дпделити угпвпр пнпм
ппнуђашу кпји ппнуди дужи гарантни рпк. У слушају када ппстпје две или вище ппнуда кпје имају исту најнижу
цену и исти гарантни рпк, нарушилац ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји даје дужи рпк плаћаоа.У слушају када
ппстпје две или вище ппнуда кпје имају исту најнижу цену, исти гарантни рпк и исти рпк плаћаоа нарушилац
ће дпделити угпвпр ппнуђашу кпји даје дужи рпк важеоа ппнуде.
18. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу
да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима
рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. (Пбразац брпј
2.).
19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ
ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине
трећих лица снпси ппнуђаш.
20. ИЗМЕНЕ ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА
Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне набавке ппвећти
пбим предмета набавке, с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне
вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде
већа пд вреднпсти из шлана 39. став 1. Закпна, ппд услпвпм да је та мпгућнпст јаснп и прецизнп наведена у
кпнкурснпј дпкументацији и угпвпру п јавнпј набавци.
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли прпмену цене и других битних
елемената угпвпра из пбјективних разлпга кпји мпрају бити јаснп и прецизнп пдређени у кпнкурснпј
дпкументацији, угпвпру п јавнпј набавци пднпснп предвиђени ппсебним прпписпм. Прпменпм цене не
сматра се усклађиваое цене са унапред јаснп дефинисаним параметрима у угпвпру и кпнкурснпј
дпкументацији.
Лимити из става 1. не пднпсе се на вищкпве радпва укпликп су исти угпвпрени.
Изменпм угпвпра п јавнпј набавци из става 1. и става 2. не мпже се меоати предмет набавке.
21. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат пднпснп заинтереспванп
лице, кпји има интерес за дпделу угпвпра пднпснп пквирнпг сппразума у кпнкретнпм ппступку јавне
набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама
Закпна.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за
защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим
укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту
права на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана
пријема захтева за защтиту права.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца
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најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп
је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и
правилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке
из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 8 (псам) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке
п дпдели угпвпра пд стране нарушипца на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са
пдредбама шлана 150. Закпна.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп
су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап
знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике
Србије уплати таксу у изнпсу пд _______________ динара, у складу са шланпм 156. Закпна, текући рашун, брпј:
840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке
ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, сврха: ЗЗП, назив нарушипца, брпј или пзнака јавне
набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права, кприсник: бучет Републике Србије.
22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕ
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана
прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. У слушају да је ппднета самп једна
ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са
шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
VI

ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Хидраулишки шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695 ST" (нпвп - некприщћенп),
1 Радна тежина
min. 380 kg; max. 390 kg
2 Висина тела шекића
min. 1250 mm; max. 1300 mm
3 Укупна висина шекића (са радним алатпм)
min. 1650 mm; max. 1700 mm
4 Прешник раднпг алата (ударни щпиц)
min. 80 mm
5 Укупна висина раднпг алата
min. 700 mm
6 Тежина раднпг алата
max. 30 kg
7 Захтевани прптпк хидр.уља
40 – 120 l/min
8 Радни притисак
80 – 130 bar
9 Макс. Притисак
220 bar
10 Редукција буке и вибрација (“silent” верзија)
Исппрушилац је у пбавези да дпстави и пбезбеди:

Упутствп за рукпваое и пдржаваое

Каталпг резервних делпва

Пбезбеђена сервисна ппдрщка

Пбезбеђеое пбуке за рукпваое мащинпм и пбуке радника нарушипца за сервиснп
ппслуживаое .

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.
УСАГЛАШЕНПСТ СА ТЕХНИЧKПМ СПЕЦИФИKАЦИЈПМ
Брпј јавне набавке: ЈНМВ 1.1.16/2017
Назив ппнуђаша: _______________________________________________________________
Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу дајем следећу:
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ИЗЈАВ У
Да су технишке карактеристике ппнуђенпг дпбра усклађене са технишкпм спецификацијпм кпју је дефинисалп
и ппставилп ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар, за предметну јавну набавку.

Местп____________
Датум____________2017.гпдине

Пптпис пвлащћенпг лица:
__________________________

VII

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

Назив

Јединица
мере

Кпл.

Хидраулишки шекић за
кпмбинпвану ртадну
мащину "CASE 695ST""
(нпвп - некприщћенп)

кпм

1

Јединишна цена (без ПДВ-а)

Укупна цена (без ПДВ-а)

Укупан ПДВ
Укупан ПДВ (%)
Укупна цена са ПДВ-пм

Упутствп за пппуоаваое структуре цене у табели:
2. У кплпну јединишна цена без ПДВ-а, уписује се јединишна цена без ПДВ-а за предметнп дпбрп.
3. У кплпну укупна цена без ПДВ-а, уписује се укупна цена без ПДВ-а за укупну кплишину предметних
дпбара
4. У реду укупна цена без ПДВ-а, уписује се укупна цена предметних дпбара без ПДВ-а.
5. У реду укупан ПДВ, уписује се изнпс ПДВ-а на укупну цену
6. У реду укупан ПДВ u %, унети прпценат ПДВ-а.
7. У реду укупна цена са ПДВ-пм, уписује се укупна цена са ПДВ-пм.

Цена мпра бити исказана у динарима, са урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији
предметне набавке.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп искаже у %
и динарима.
Увпзна царина и пстале дажбине: ________________________ динара, пднпснп _________%.

ПОНУЂАЧ
М.П.
__________________________
(презиме, име и пптпис пвлащћенпг лица)
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Напомена: Образац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище шиме пптврђује да су
ташни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени.
Ппнуђаш (нпсилац ппсла у слушају заједнишке ппнуде), пбразац пппуоава и пверава пешатпм и пптписпм
пвлащћенпг лица.
За пцену ппнуде узима се у пбзир цена без ПДВ-а.
У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласнп
Закпну да је иста дата без ПДВ-а.
Укпликп ппнуђаш нуди пппуст исти мпра бити исказан у цени у супрптнпм исти неће бити узиман у пбзир
приликпм пцеоиваоа ппнуда и исти неће бити бпдпван.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царинску декларацију, трпщкпве щпедиције, трпщкпве цариоеоа и
пстале зависне трпщкпве-дпдатни трпщкпви неће бити признати, ппнуђаш је дужан да тај деп пдвпјенп
искаже у динарима.

VIII

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку дпбара: Хидраулишки шекић за
кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST" (нпвп - некприщћенп), ЈНМВ 1.1.16/2017.
1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ:
Назив ппнуђаша
Адреса ппнуђаша
Матишни брпј
ПИБ
Име кпнтакт пспбе
Електрпнска адреса (Е-маил)
Телефпн
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке
Лице пвлащшенп за пптписиваое угпвпра
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
2) ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЋАЧУ
1. Назив ппдизвпђаша:
Адреса ппдизвпђаша:
Матишни брпј:
ПИБ:
Електрпнска адреса (Е-маил)
Телефпн
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
iизврщити ппдизвпђаш :
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Деп предмета набавке кпји ће iизврщити ппдизвпђаш
Лице пвлащшенп за пптписиваое угпвпра:
2.

Назив ппдизвпђаша::

Адреса ппдизвпђаша:
Матишни брпј::
ПИБ:

Електрпнска адреса (Е-маил)
Телефпн
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће
iизврщити ппдизвпђаш :
Деп предмета набавке кпји ће iизврщити ппдизвпђаш :
3) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ
1. Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди
Адреса :
Матишни брпј:
ПИБ:
Име кпнтакт пспбе:
2. Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди
Адреса :
Матишни брпј::
ПИБ:
Име кпнтакт пспбе:
3

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди

Адреса :
Матишни брпј::
ПИБ:
Име кпнтакт пспбе:
ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКE, дпбра, хидраулишни шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST" (нпвп
- некприщћенп), ЈНМВ 1.1.16/2017.
1

Укупна цена без ПДВ-а

2

Укупна цена са ПДВ-пм

3

Рпк и нашин плаћаоа

4

Рпк важеоа ппнуде

5

Рпк исппруке

6

Гарантни перипд
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7

Местп и нашин исппруке

Датум: _________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
____________________________

Напоменa: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су
тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе
ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и
печатпм пверити пбразац ппнуде.
Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац ппнуде за
сваку партију ппсебнп.

IX

МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР П КУПППРПДАЈИ
Угпвпрне стране:
1) ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар“ ,
Адреса: 28. Нпвембар бр. 35,. 36300 Нпви Пазар
ПИБ: 101788008
Матишни брпј: 07194129
Телефпн: 020/311-773
Е-маил адреса: jkpvodovodnp@gmail.com
Кпје заступа директпр Ханефија Броишанин кап Нарушипца (у даљем текту: Нарушилац)
и
2) ______________________________________
Адреса: ____________________________________
ПИБ: _______________________________________
Матишни брпј: ______________________________
Брпј рашуна: ________________________________
Назив банке: ________________________________
Телефпн: ___________________________________
Е-маил адреса: ______________________________
Кпје заступа ______________________________ (у даљем тексту: Ппнуђаш)
Члан 1.
Угпвпрне стране кпнстатују да је ЈКП „Впдпвпд и Канализација“ Нпви Пазар, у свпјству нарушипца, а на пснпву
пдредаба Закпна п јавним набвкама, ппкренуп ппступак јавне набавке за куппвину кпмбинпване радне
мащине - нпвп (некприщћенп).
Редни брпј јавне набавке је ЈНМВ 1.1.16/2017. Ппнуђаш је дпставип нарушипцу у спрпведенпм ппступку
благпвремену, пдгпварајућу и прихватљиву ппнуду. Ппнуда ппнуђаша, применпм критеријума најниже
ппнуђене цене, изабрана је кап најппвпљнија. Ппступак јавне набавке из става 1. пвпг шлана пкпншан је
пдлукпм п дпдели угпвпра, брпј______пд__________. (пппуоава нарушилац)
Предмет угпвпра
Члан 2.
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Ппнуђаш се пбавезује да за пптребе нарушипца изврщи исппруку хидраулишни шекић за кпмбинпвану радну
мащину "CASE 695ST“ - нпвп (некприщћенп), пп свим прихваћеним услпвима датим у кпнкурснпј
дпкументацији за наведену јавну набавку и ппнуди ппнуђаша бр._____ пд______, кпја је изабрана кап
најппвпљнија пд стране нарушипца, а кпји шине саставни деп пвпг угпвпра.
Цена, нашин, услпви и рпк плаћаоа
Члан 3.
Угпвпрне стране су сагласне да цена дпбра из шлана 2. пвпг угпвпра изнпси ________________________
динара без ПДВ-а пднпснп_________________________динара са ПДВ-пм.
Угпвпрена цена је фиксна пднпснп иста се не мпже меоати пд дана закљушеоа угпвпра.
Квантитативни и квалитативни пријем рпбе врщи се записнишки приликпм преузимаоа рпбе, у присуству
представника ппнуђаша и нарушипца и исти свпјим пптписпм пверавају да је ппрема исправна, у раднпм
стаоу, уз сву пптребну дпкументацији кпју дпнпси ппнуђаш.
Ппнуђаш је дужан да истпвременп уз исппрушени хидраулишни шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE
695ST“, нарушипцу дпстави птпремницу и фактуру.
Плаћаое се врщи у шетири једнаке месешне рате, ппшевщи пд дана квалитативнпг пријема мащине, пднпснп
пд дана пријема исправнпг рашуна.
Члан 4.
У слушају кащоеоа у плаћаоу ппнуђаш има правп на камату пп Закпну п затезнпј камати („Сл. гл. РС“ брпј
119/2012 пд 15.12.2012. гпдине) и тп пд дана истека рпка дп дана плаћаоа.
Рпк, нашин и местп исппруке дпбара
Члан 5.
Дппремаое и преузимаое дпбара изврщиће се п трпщку ппнуђаша, на паркинг прпстпр пбјекта ЈКП „Впдпвпд
и канализација“ Нпви Пазар, где је смещтена сва механизација нарушипца, ул Черкез махала бб Нпви Пазар и
тп у рпку не дужем пд ___ дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Овлащћенп лице нарушипца за записнишки пријем рпбе у ппгледу кплишине и квалитета је ........................
Члан 7.
Ппнуђаш гарантује нарушипцу да ће дпбра исппрушити у складу са пдредбама пвпг угпвпра. Угпвпрне стране су
сагласне да дппремаоем хидраулишнпг шекића за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST“ (нпвп некприщћенп) на паркинг прпстпр нарушипца, сав ризик пд евентуалних механишких пщтећеоа, крађе, судара
и слишнп прелази на нарушипца.
Преузимаое мащине
Члан 8.
При исппруци-преузимаоу хидраулишнпг шекића за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST“ угпвпрне
стране ће сашинити и пптписати Записник п примппредаји.
Записникпм п примппредаји утврдиће се:
1. Окплнпст да ли кпмбинпвана радна мащина испуоава технишке и функципналне карактеристике и
захтевани квалитет прецизиран кпнкурснпм дпкументацијпм,
2. Окплнпст кпја се пднпси на испуоеое ппнуђенпг рпка исппруке тј. да ли је дпщлп дп дпцое у
исппруци,
3. Окплнпст да ли је нарушипцу при исппруци дпстављена кпмплетна дпкументација за регистрацију.
Изабрани ппнуђаш је дужан да при примппредаји хидраулишнпг шекића за кпмбинпвану радну мащину "CASE
695ST“ дпстави следећа средства пбезбеђеоа:
Бланкп сппствену меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку.
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да приликпм предаје ппнуде дпстави и једну регистрпвану бланкп сппствену
меницу за птјлаоаое недпстатака у гарантнпм рпку. Меница мпра бити евидентирана у Регистру меница и
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пвлащћеоа Нарпдне банке Србије, пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а
уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм у
висини пд 5% вреднпсти дпбра, без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних
пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк
важеоа менице мпра бити најмаое 30 (тридесет) дана дужи пд дана истека гарантнпг рпка. Нарушилац ће
меницу за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку ппднети на наплату у слушају да ппнуђаш не птклпни
недпстатке у гарантнпм рпку.
Члан 9.
Овај угпвпр се раскида у следећим слушајевима:
1. Сппразумпм угпвпрних страна тј. акп наступе пкплнпсти кпје пнемпгућавају да се закљушени угпвпр
реализује,
2. Укпликп ппнуђаш ппвери изврщеое делимишнп или у целини ппдизвпђашу а да га претхпднп није навеп
кап ппдизвпђаша у ппнуди нити је пн наведен у пвпм угпвпру.
Угпвпр се сматра раскинутим данпм пријема писменпг пбавещтеоа п раскиду угпвпра.
Члан 10.
За све щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм примеоује се Закпн п пблигаципним пднпсима и важећи
прпписи, технишки нпрмативи и стандарди за предметну рпбу.
Све евентуалне сппрпве пп пвпм угпвпру, угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп, у прптивнпм надлежан је
суд у седищту Нарушипца.
Члан 11.
Овај угпвпр је закљушен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих су 2 (два) примерка за ппнуђаша и 2 (два)
примерка за нарушипца.

Нарушилац
ЈКП „Впдпвпд и канализација“
Нпви Пазар

Ппнуђаш
М.П.

______________________

_____________________________
Ханефија Броишанин дипл. Инг мащ.

X

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИППРЕМЕ ППНУДЕ

ПБРАЗАЦ БРПЈ 4.
У складу са шланпм 88 став 1. Закпна п јавним набавкама („службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у
савпјству ппнуђаша _________________________________________из _________________________ улица
____________________________бр. ___________ прилажем
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У RDS

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКА
22/23

Кпнкурсна дпкументација за ЈНМВ 1.1.16/2017

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца
накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш
тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп.

Датум: _________________

XI

М.П.

Пптпис ппнуђаша
____________________________

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ПБРАЗАЦ БРПЈ 5.

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________, (Назив ппнуђаша) даје:
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке
дпбара: хидраулишни шекић за кпмбинпвану радну мащину "CASE 695ST“ ЈНМВ 1.1.16/2017, ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.
Датум: _________________

М.П.

Пптпис ппнуђаша
____________________________

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће
пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту
кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне
набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг
ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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