JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI PAZAR

Centrala: 311-773
Filtersko postrojenje: 383-999
Komercijala-FAX: 316-847
Rehnička služba: 311-785
Direktor: 332- 472
Pravna služba:312- 273
Žiro račun160-7245-69
PIB:101788008
Mat.broj: 7194129

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15 у даљем
тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13, 86/15), Одлуке
директора о покретању поступка јавне набавке бр. 157/19 od 22.07.2019.године и Решења о образовању
комисије бр.158/19. године, за јавну набавку редни број ЈНМВ 1.1.6/19 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поступак јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1.1.6/19 – Мерна опрема – водомери

Понуде доставити на адресу: ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар, 28. Новембар 35.
Рок за достављање понудe је до 02.08.2019. године, до 10:00 часова.
Јавно отварање понудe обавиће се 02.08.2018.године, у 10:30 часова, у просторијама наручиоца.
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НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар
I OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ – Нови Пазар, 28. Новембар 35 спроводи
поступак јавне набавке мале вредности – „– Мерна опрема – водомери“, ради закључења уговора о јавној
набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a:
jkpvodovodnp@gmail.com контакт особа: Хајрија Бучан, тел: 020/336-681 или 064 83 99 745
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста предмета јавне набавке: ДОБРА
Предмет јавне набавке: Мерна опрема – водомери
ОРН: 38421100 – Водомери
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Садржај упутства:
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити написана
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија
4. Обавештење да је забрањено подношење понуде са варијантама
5. Начин измене, допуне и опозива понуде, у смислу члана 87. став 6. Закона
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач
7. Захтев да понуђач у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење набавке
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др.
10.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
11.Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или
локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
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животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о
јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном
језику
12.Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди
13.Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
14.Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда
и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
15.Негативне референце члан 82 ЗЈН
16.Врста критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, као
и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће омогућити накнадну објективну
проверу оцењивања понуда
17.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје
две или више понуда са једнаком понуђеном ценом или једнаким бројем пондера
18.Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавањима и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
19.Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на
који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да плати таксу одређену Законом
20.Обавештење да ће уговор бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
21.Одбијање понуде
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у
конкурсној документацији.
Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију и провере њену
исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОJEM ПОНУДА МОРА БИТИ НАПИСАНА
1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на српском језику.
1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац мора бити
написана на српском језику.
1.3. Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на
енглеском језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса на српски језик.
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
2.1. Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште до 02.08.2019 год. до 1000 часова,
на адресу: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Ул. 28. Новембра бр. 35 , 36300 Нови Пазар, са назнаком «НЕ
ОТВАРАТИ» понуда за јавннабавку добара број ЈНМВ - 1.1./19 Мерна опрема – водомери.
2.2. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за
подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у
конкурсној документацији попуњава понуђач;
2.3. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране
одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;
2.4. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз позив за
подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. Појединачне обрасце садржане у
конкурсној документацији попуњава понуђач;
2.5. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од стране
одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача;
2.6 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да обрасце дате у
конкурсној документацији 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 обрасце
дате у конкурсној документацији;
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2.7. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. Понуда ће се
одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или брисања у конкурсним
документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом;
2.8. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању може проверити
да ли је затворена онако како је била предата;
2.9. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је наведена позиву за
подношење понуда;
2.10.. На полеђини омота назначити назив, адресу, телефон и контакт особу понуђача.
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
3.1. У овом поступку јавне набавке предмет набавке није обликован по партијама.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
4.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису дозвољене.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
5.1. Понуђач може, до истека рока за подношење понуда, изменити, допунити или опозвати своју понуду.
5.2. Начин достављања измењене понуде, допуне понуде или опозива идентичан је начину достављања
првобитне понуде, описаном у тачки 2.
5.3. Понуђач је дужан да на коверти назначи да се ради о измени, допуни односно опозиву понуде за јавну
набавку.
5.4. Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
6.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
6.2. У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем;
6.3. Учешће у више од једне понуде за исти уговор резултираће тиме што ће се такве понуде одбити, као
неприхватљиве.
7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ У ПОНУДИ НАВЕДЕ ДА ЛИ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ
7.1. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору;
7.2. Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности
набавке коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и правила
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу;
7.3. Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне
документације;
7.4. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача;
7.5. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова;
7.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, док доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) доставља за онај део набавке који ће извршити преко подизвођача. Доказе о
испуњености осталих услова из члана 76. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен
конкурсном документацијом.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВАТИ ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНЕСУ ПРАВНИ
АКТ КОЈИМ СЕ ОБАВЕЗУЈУ НА ЗАЈЕДНИЧКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
8.1.Понуду може поднети група понуђача.
8.2. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 ЗЈН став 1 тачка 1 до 4 ЗЈН,
док додатне услове испуњававају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
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8.3. Услов из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8.4. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи
1- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8.5. Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом
8.6. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8.7. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
8.8. 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.
8.9. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА И ДР.
9.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;
9.2. Рок плаћања предметних добара је минимално 30 дана, а најдуже до 45 дана од дана пријема уредно
испостављене фактуре;
9.3. Рок испоруке: До 25 дана од дана пријема писменог налога Наручиоца за испоруку.
9.4. Понуђач се обавезује да предметна добра испоручи F-co одредиште купца, возилом продавца;
9.5. Трошкови превоза предметних добара падају на терет понуђача;
9.7. Место испоруке магацински простор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, Черкез махала бб, погон наручиоца.
9.8 Уговор се закључује на перијод до испуњења обавеза испоруке добара, односно најдуже 12 месеци.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
10.1. Валута понуде је динар (РСД);
10.2. Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
10.3. Цена из понуде мора бити фиксна и не може се мењати.
10.4. У цену морају бити урачунати сви трошкови,тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне
трошкове.
10.5. У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а,сматраће се
сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.
10.6. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГДЕ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И СЛ.
11.1. Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама:
• Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, Република Србија,
http://www.poreskauprava.gov.rs
• Завод за социјално осигурање, Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија,
http://www.zso.gov.rs/index.htm
• Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 11, 11000 Београд, Република
Србија, http://www.minrzs.gov.rs
• Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд,
Република Србија, http://www.merz.gov.rs/lat
• Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Република Србија,
http://www.sepa.gov.rs
12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
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12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и
препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној другој
особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача.
12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној
документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну,
војну, службену или пословну тајну.
12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете
понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са
степеном поверљивости. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
13.1. Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу ЈКП „Водовод и канализацијаˮ - 28. Новембар
бр.35, 36300 Нови Пазар или на e-mail: jkpvodovodnp@gmail.com контакт особа: Хајрија Бучан Тел:020/336681 или 064 83 99 745, тражити додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуде;
13.2. Наручилац је дужан да објави одговор на Порталу УЈН у року од 3 радна дана од датума пријема
захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима.
13.3. Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона;
13.4. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
14.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда;
14.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог подизвођача;
14.3. Наручилац ће писменим путем тражити од понуђача додатна објашњења и евентуални датум увида
(контроле) код понуђача или његовог подизвођача.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ члан 82. ЗЈН
15.1. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН
15.2. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА , СВИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ
ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА
16.1. Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена цена.
16.2. Као најповољнија понуда биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.
17. РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ (ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА) НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛА УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
ИЛИ ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
17.1. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди
краћи рок испоруке добара.
18. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
18.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
18.2. Наводе из претходне тачке понуђач доставља у виду изјаве која мора бити потписана и оверена од
стране понуђача.
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19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА И НАВОЂЕЊЕ
БРОЈА ЖИРО РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА
УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ
19.1. Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној
јавној набавци
19.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
19.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет странице року од 2 (двa) дана од
дана пријема захтева.
19.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
19.5. Захтев за заститу права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149 стсв 3 ЗЈН сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
19.6. 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 подносилац захтева знао
или је могао знати приликом подношења предходног захтева.
19.7. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150 ЗЈН.
19.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од 2 дана, од дана пријема захтева за заштиту права.
19.9. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је 8 (осам) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
19.10. 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.
19.11. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу.
Детаљније упуство о уплати таксе може се преузети на сајту Републичке комисије:
http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
19.12. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о
поднетом захтеву заштиту права. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу
да донесе одлуку о додели уговора, одлуку о обустави или да закључи уговор пре доношења одлуке о
поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке
односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интересе Републике Србије.
19.13. Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
20.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
20.1. Уговори о јавној набавци биће достављени изабраним понуђачима на потпис у року од 5 дана од дана
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
20.2. Уговор ће се закључити у висини износа наведеног у обрасцу понуде.
20.3. Ако се понуђач у року који је наведен у позиву за закључење уговора не одазове, сматраће се да је
одустао од понуде и наручилац ће у том случају наплатити финансијску гаранцију за озбиљност понуде, без
обзира на разлоге одустајања од понуде.
20.4. Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољниим
понуђачем, а у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама.
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20.5. Нараучилац ће у складу са Чланом 112. став 2 ЗЈН закључити уговор о јавној набавци одмах након
доношења одлуке о додели уговора, у случају ако је поднета само једна понуда.
21. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
21.1 Pазлози за одбијање понуде:
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права Наручиоца
5) уколико условљава права Наручиоца
6) уколико ограничава обавезе Понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
21.2 Битни недостаци понуде су:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани
конкурсном документацијом)
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као
обавезни садржај понуде)
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или
није могуће упоредити је са другим понудама
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове из техничке спецификације .
3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битни недостатака,
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Напомена: Ово упутство сачињено је на основу правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, који је објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 86 од 14.10.2015. год.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Нови Пазар
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. зј
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. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН;
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) ЗЈН;
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) ЗЈН;
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 понуда чл. 75. ст. 2.) ЗЈН;
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Обавезни услови које мора да испуни подизвођач и сваки од понуђача из групе понуђача дефинисани су
чланом 75. Закона о јавним набавкама. Право на учешће у поступку има подизвођач и сваки од понуђача из
групе понуђача
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке, сходно чл. 76. ЗЈН, дефинисане конкурсом документацијом и то:
Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним:
1) финансијским и пословним капацитетом:
- да је у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018.) продао и испоручио добра која су предмет
јавне набавке укупне вредности од минимум 25.000.000,00 динара.
2) техничким капацитетом:
- да Понуђач поседује Уверење о одобрењу типа мерила за све понуђене водомере, у складу са законом о
Метрологији (СЛ.Гласник РС 30/10).
- да Понуђач поседује акредитовану лабораторију која врши оверу мерила
- да Понуђач достави ауторизацију произвођача уколико понуђач није произвођач добара
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
2. Упутство како се доказује испуњеност услова
2.1 Као доказ испуњености обавезних услова за учешће из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, понуђач у
понуди подноси Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да
испуњава услове, а у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН и то:
•
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
Образац 2. конкурсне документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико
понуду подноси група понуђача);
•
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) –. конкурсне документације (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава
подизвођачу).
Понуђач ће потписивањем Изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава
обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН („Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/15, 68/15), као и
да поседује доказе прописане чланом 77. ЗЈН сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у
својству понуђача.
2.2. Испуњеност обавезног услова из члана 75. ст 2. ЗЈН понуђач доказује достављањем:
•
ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗЈН - конкурсне документације.
2.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе
да испуњава услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
2.4. Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
2.5. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
2.6. Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН за учешће у јавној набавци
које наручилац пре доношења одлуке о додели уговора може захтевати на увид од понуђача у
оригиналу или овереној копији су:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН
Доказ: Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
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потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Доказ: Предузетници и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
2.7. Испуњеност додатних услова из члана 76.ЗЈН понуђач доказује достављањем доказа за:
1) финансијски и пословни капацитет
- Референц листа понуђача оверена од стране Наручиоца посла
2) технички капацитето:
- Важеће Уверење о одобрењу типа мерила издато од стране Дирекције за мере и драгоцене метале за све
наведене називне пречнике.У складу са законом о метрологији (СЛ.Гласник РС 30/10).
- Копију важећег решења о овлашћењу за акредитовану лаборатрију која врши оверавање
- Копија важеће потврде/ауторизације сертификата, уговора и сличаног документа, издатог од стране
произвођача или представништва или овлашћеног дистрибутера, да је понуђач овлашћен за продају добара
за које доставља понуду.
V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
1. КУЋНИ ВОДОМЕРИ CA ХОЛЕНДЕРОМ
Водомери треба да задовоље захтеве прописане Правилником о метролошким условима за водомере
(Службени лист СФРЈ /86) и захтеви у погледу метролошких класа тачности водомера ISO 4064/83 NP 10/16
bar.
Водомере испоручити са жигом дирекције за мере и драгоцене метале надлежног Министарства
Републике Србије.
Серијски број водомера и бар код на видном месту.
Водомери припремљени за даљинско очитавање, са могућношћу уградње модула на лицу места, без
скидања пломбе.
Пропелерни вишемлазни мокри водомер (механизам потопљен у води) са холендером, са хоризонталним
кућиштем и могућношћу уградње у хоризонталном и вертикалном положају као и са могућношћу замене
стакла и механизма водомера на лицу места, без скидања водомера.
Класа „Ц“ (Р160) или боље хоризонтално;
Класа „Б“ (Р 80) или боље вертикално.
Пречник - DN
m³/h
Јединица мере
Kоличина
15 mm (1/2)“
2,5
ком
100
20 mm (3/4)“
25 mm (1)“

4

ком

300

6,3

ком

5

2. КУЋНИ ВОДОМЕРИ БЕЗ ХОЛЕНДЕРА
Водомери треба да задовоље захтеве прописане Правилником о метролошким условима за водомере
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(Службени лист СФРЈ /86) и захтеви у погледу метролошких класа тачности водомера ISO 4064/83 NP 10/16
bar.
Водомере испоручити са жигом Дирекције за мере и драгоцене метале надлежног Министарства
Републике Србије.
Серијски број водомера и бар код на видном месту.
Водомери припремљени за даљинско очитавање, са могућношћу уградње модула на лицу места, без
скидања пломбе.
Пропелерни вишемлатни мокри водомер (механизам потопљен у води) са хоризонталним кућиштем те
могућношћу уградње у хоризонталном и вертиикалном положају као и са могућношћу замене стакла и
механизма водомера на лицу места, без скидања водомера.
Класа „Ц“ (Р160) или боље хоризонтално;
Класа „Б“ (Р 80) или боље вертикално.
Пречник - DN
m³/h
Јединица мере
Kоличина
15 mm (1/2)“
2,5
ком
140
20 mm (3/4)“
25 mm (1)“

4

ком

500

6,3

ком

5

3. ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕР
Водомер са Woltman турбином и резонантним двосмерним индуктором импулса. Исти водомери морају
бити погодни за уградњу без губитака мерне тачности, те доградњу пулсног давача или одвојеног радио
модула без оштећења овереног жига.
Најмања класа „B“:
• Заштита од утицаја магнетимг пољем
• Класа заштите IP68
• Изменљив мерни уложак на месту уградње
• Прирубнички спој
• Укључује хватач нечистоћа: бронза или ливено гвожђе са епокси заштитом, сито од нерђајућег
челика са могућношћу чишћења без демонтаже водомера и кућишта хватача нечистоћа, спој на
прирубници водомера истог називног пречника као водомер.
Пречник - DN
m³/h
Јединица мере
Kоличина
50 mm
63
ком
3
80 mm

160

100 mm

ком

3

ком

2

4. ИНДУСТРИЈСКИ ДИГИТАЛНИ ВОДОМЕР
Дигитални водомер са Woltman турбином и интегрисаним пулсним излазом мерне тачности П 700 или
боље:
• Заштита од утицаја магнетимг пољем
• Класа заштите IP68
• Изменљив мерни уложак на месту уградње
• Прирубнички спој
• Укључује хватач нечистоћа: бронза или ливено гвожђе са епокси заштитом, сито од нерђајућег
челика са могућношћу чишћења без демонтаже водомера и кућишта хватача нечистоћа, спој на
прирубници водомера истог називног пречника као водомер
Пречник - DN
m³/h
Јединица мере
Kоличина
50 mm
63
ком
1
80 mm

160

ком

1

Гарантни рок:
Гаранција за квалитет испоручених добара је минимум 36 месеци од дана испоруке водомера.
Квалитет:
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У складу са позитивно-правним прописима, стандардима произвођача и захтевима из Техничке
спецификације.
Понуђена добра морају бити фабрички нова, без оштећења и производних недостатака и која
испуњавају утврђене техничко-технолошке услове.
Серијски број водомера и бар код морају бити на видном месту.
Рок испоруке: До 25 дана од дана пријема писменог налога Наручиоца за испоруку
У понуди доставити:
- каталог произвођача са техничким описом за све понуђене водомере на српском језику
- важеће Уверење о одобрењу типа мерила (комплет са прилозима) које издаје Министарство економије и
регионалног развоја Дирекција за мере и драгоцене метале.
-Изабрани понуђач ће бити обавезан да приликом испоруке водомера
достави обим акредитације
лабораторије у којој је стављан жиг.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: ЈНМВ 1.1.6/19
Предмет јавне набавке: „Мерна опрема – водомери“
Понуда бр_______________од ______________2019.године;

Образац VI - а.

(a) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
ПОНУЂАЧ: __________________________________________________________________________________
(б) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
1.___________________________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
(в) КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, коју чине:
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника у заједничкој понуди )
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

5

Матични број

6

ПИБ

7

Број текућег рачуна

8

Назив банке

10

Телефон

11

Телефакс

12

e-mail
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13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

1. КУЋНИ ВОДОМЕРИ CA ХОЛЕНДЕРОМ
Пречник
Јединица
m³/h
DN
мере
15 mm (1/2)“
2,5
ком
20 mm (3/4)“
4
ком
25 mm (1)“
6,3
ком
2. КУЋНИ ВОДОМЕРИ БЕЗ ХОЛЕНДЕРА
Пречник
m³/h
Јединица
DN
мере
15 mm (1/2)“
2,5
ком
20 mm (3/4)“
4
ком
25 mm (1)“
6,3
ком
3. ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕР
Пречник
m³/h
DN
50 mm
63
80 mm
160
100 mm

Јединица
мере
ком
ком
ком

4. ИНДУСТРИЈСКИ ДИГИТАЛНИ ВОДОМЕР
Пречник
Јединица
m³/h
DN
мере
50 mm
63
ком
80 mm
160
ком

количина
100
300
5

количина
140
500
5

количина
3
3
2

количина
1
1

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
Без ПДВ-а

УКУПНО
Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
Без ПДВ-а

УКУПНО
Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО
Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

УКУПНО

ПОНУДА
Понуђена цена
без ПДВ-а

Предмет набавке

Износ ПДВ-а

Понуђена цена
са ПДВ-ом

1. КУЋНИ ВОДОМЕРИ CA ХОЛЕНДЕРОМ
2. КУЋНИ ВОДОМЕРИ БЕЗ ХОЛЕНДЕРА
3. ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕР
4. ИНДУСТРИЈСКИ ДИГИТАЛНИ ВОДОМЕР
УКУПНО
Проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:
______________________________________________________________________________________________
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Део предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу:
______________________________________________________________________________________________
Рок важења понуде: __________________дана.

(минимум 60 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке: У року од _______________ дана од дана пријема писменог налога Наручиоца за испоруку.
(максимално 25 дана)

Место испоруке: Продавац се обавезује да предметна добра испоручи по захтеву купца , Ф-цо магацински
простор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, Черкез махала бб, - погон наручиоца, возилом продавца
Гарантни рок: _______________________________ месеци.
(минимум 36 месеци)

Рок плаћања: ____________ дана од дана уредно примљеног рачуна
(до 45 дана)

Начин плаћања: Уплатом на рачун понуђача.
Погодности које нуди понуђач: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

У __________________________

Овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Број јавне набавке:ЈНМВ 1.1.6/19
1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

5

Матични број

6

ПИБ

7

Број текућег рачуна

8

Назив банке

10

Телефон

12

e-mail

13

Особа за контакт

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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14

Овлашћено лице

Датум:____________________
Место:____________________

Потпис овлашћеног лица
________________________

М.П.

Податке уноси и оверава понуђач.
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког подизвођача
Број јавне набавке:ЈНМВ 1.1.6/19

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

5

Матични број

6

ПИБ

7

Број текућег рачуна

8

Назив банке

10

Телефон

12

e-mail

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

Образац VI - в.

Датум:____________
Место:_____________
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П.
Податке уноси и оверава понуђач.
Фотокопирати образац у потребном броју примерака за сваког учесника у заједничкој понуди.

Број јавне набавке: ЈНМВ 1.1.6/19

Образац VI - г.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку – „ Мерна опрема – водомери“
Овлашћујемо члана Групе понуђача ___________________________________________________
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да у име и за рачун осталих чланова Групе буде носилац посла, односно поднесе понуду и заступа групу
понуђача пред наручиоцем.
Пун назив и седиште члана групе
Врста добара
Учешће члана групе Потпис одговорног лица
коју нуди
у понуди (%)
и печат члана групе
___________________

___________________________
Овлашћени члан

м.п.
___________________

____________________________
Члан групе

м.п.
___________________

____________________________
Члан групе

м.п.

Датум:_____________
Место:_____________
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив

VII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУН

КУЋНИ ВОДОМЕРИ CA ХОЛЕНДЕРОМ
Пречник
DN
15 mm (1/2)“
20 mm (3/4)“
25 mm (1)“

m³/h

Једини
ца мере

Количи
на

2,5
4
6,3

ком
ком
ком

100
300
5

Произвођач
понуђених
водомера

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупан износ без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупан износ са ПДВ-ом
ВОДОМЕРИ БЕЗ ХОЛЕНДЕРА
Пречник
DN
15 mm (1/2)“
20 mm (3/4)“
25 mm (1)“

m³/h

Једини
ца мере

Количи
на

2,5
4
6,3

ком
ком
ком

140
500
5

Произвођач
понуђених
водомера

Јединична цена
без ПДВ-а
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Укупан износ без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупан износ са ПДВ-ом
ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕР
Пречник
DN
50 mm
80 mm
100 mm

m³/h
63
160

Једини
ца мере

Количи
на

ком
ком
ком

3
3
2

Произвођач
понуђених
водомера

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупан износ без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупан износ са ПДВ-ом
ИНДУСТРИЈСКИ ДИГИТАЛНИ ВОДОМЕР
Пречник
DN
50 mm
80 mm

m³/h

Једини
ца мере

Количи
на

63
160

ком
ком

1
1

Произвођач
понуђених
водомера

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупан износ без ПДВ-а
Износ ПДВ-а
Укупан износ са ПДВ-ом
Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у
обрасцу понуде.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
У __________________________

Овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора, односно, да прихвата да закључи уговор у свему како
модел гласи.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих подизвођача. Уколико
понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког од понуђача из групе.
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке
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о додели уговора број…................од ….............2019. године,
Уговорне стране:
Уговорне стране:
1) НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар ,
Адреса: 28. Новембар бр. 35,. 36300 Нови Пазар
ПИБ: 101788008
Матични број: 07194129
Телефон: 020/311-773
Е-маил адреса: jkpvodovodnp@gmail.com
Које заступа директор Ханефија Брњичанин као Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац) и
2) ПОНУЂАЧ: __________________________________________
Адреса: ___________________________________
ПИБ: _______________________________
Матични број: _______________________
Број рачуна: ________________________
Назив банке: ________________________
Телефон: ___________________________
Е-маил адреса: _______________________
Које заступа: __________________________ (у даљем тексту: Понуђач)
Понуђач наступа:______________________________________________________________________________
(самостално, са подизвођачима, у групи понуђача)
Подизвођачи:
1)___________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________
Учесници у заједничкој понуди:
1)___________________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________
закључују следећи:
УГОВОР О НАБАВЦИ ВОДОМЕРА
Уговорне стране су се сагласиле:
1. Да је Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке
велике
вредности, број ЈНМВ 1.1.6/19 , на основу позива за подношење понуде објављеног _________ 2019.године
на Порталу јавних набавки.
2. Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације.
3. Наручилац је донео Одлуку о додели угвора, бр. _________, од _________ 2019. године, а као најповољнија
изабрана је Понуда заведена код Наручиоца под бр._________од_________2019.године, Понуђача
_______________________________________, и саставни је део овог уговора.
4. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка нових водомера (добра) за потребе Наручиоца у свему према техничкој
спецификацији из усвојене понуде заведене код Наручиоца под бр...........од...............2019. године, која је
усвојена од стране Наручиоца и саставни је део овог уговора.
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Обавеза Понуђача је да изврши испоруку и превоз водомера, у складу са потребама Наручиоца, по
спецификацији која чини саставни део овог уговора, а у свему према карактеристикама и квалитету из
наведене понуде.
Члан 2.
Понуђач је у обавези да испоруку добара која су предмет овог уговора, иврши по потписивању уговора.
Понуђач је у обавези да се по писменом или усменом налогу Наручуица одазове у року од 24 часа од часа
пријема позива.
Понуђач се обавезује да испоручи водомере,у складу са одредбама овог уговора, стандардима, важећим
прописима, правилима струке са пажњом доброг привредника.
Члан 3.
Укупна цена на годишњем нивоу која је предмет јавне набавке износи ______________ динара, без ПДВ-а
односно, са урачунатим ПДВ-ом ….............................динара.
Јединичне цене добара које чине предмет овог уговора утврђене су понудом Понуђача.
У цену улази испорука водомера.
Количина добара ће се реализовати на основу налога Наручиоца по јединичним ценама, које су изказане у
понуди.
Цена је одређена као фиксна и не може се мењати током важења овог уговора.
Цена из става један овог члана подразумева се Ф-цо одредиште Наручиоца, ЈКП Водовод и канализација –
погон, ул. Черкез Махала бб., Нови Пазар.
Тошкови превоза и сви зависни трошкови у вези са реализацијом уговора падају на тетрет Понуђача.
Уговорне стране уговарају, да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним услугама
реализује до наведеног износа, то Понуђач нема право да од Наручиоца захтева реализацију предметне
набавке до наведеног износа.
Обавезује се Понуђач да на фактури упише заводни број уговора Наручиоца.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да Наручиоца о датуму испоруке водомера, обавести писменим путем, најкасније у
року од 2 дана од дана пре испоруке истих.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање у року од............. дана од испостављања фактуре, а на
основу отпремнице коју испоставља Понуђач и записника о квантитативном и квалитативном пријему
потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача, за извршену испоруку водомера.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне
вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
Члан 6.
Код набавке водомера, Понуђач се обавезује да приликом испоруке добра достави Наручиоцу доказ о
квалитету испоручених добара (сертификат овлашћене установе, техничку документацију, упуство за
руковање и друго).
Рок испоруке нових водомера је ___________________дана од дана пријема писменог налога Наручиоца.
Приликом набавке водомера, Понуђач се обавезује да испоручи добра која су у исправном стању, најбољег
квалитета и израде, који одговарају свим захтевима Наручиоца, по важећим стандардима и прописима за ту
врсту добара, са одговарајућим техничким карактеристикама из конкурсне документације.
Код набавке нових водомера, Понуђач Наручиоцу гарантује да купљена добра немају стварних недостатака,
као ни правних недостатака и да потпуно одговарају свим техничким описима, карактеристикама и
спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора.
Код набавке нових водомера, Понуђач у потуности одговара за материјалне недостатке добара, без обзира
да ли су Понуђачу познати, као и за оне материјалне недостатке који се појаве после, ако су последице
узрока који је постојао пре испоруке .
Члан 7.
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Уколико се при квантитативном и квалитативном пријему нових водомера, уоче оштећења, односно други
недостаци, или да се количина приспеле испоруке добара, разликује од количине и квалитета наведене у
отпремници исти ће се констатовати записнички.
Наручилац се обавезује да о евентуалним недостацима који се нису могли уочити уобичајеним прегледом,
писмено обавести Понуђача у року од 3 дана од дана када је открио недостатак.
У случају евентуалних примедби од стране Наручиоца, Понуђач је дужан да исте уклони у року од 3 дана
рачунајући од дана пријема писменог обавештења о уоченим недостацима.
Члан 8.
До предаје добара Наручиоцу ризик случајне пропасти или оштећења ствари сноси Понуђач, а са предајом
ствари ризик прелази на Наручиоца.
Члан 9.
Гарантни рок за испоручена добра је ____________________ .рачунајући од дана потписивања записника о
примопредаји/отпремнице испоруку добара наведених у отпремници.
Понуђач је у обавези да све недостатке отклони у гарантном року, на први писмени позив Наручиоца и
изврши замену неисправних добара, односно испоручи нова добра истих техничких карактеристика и
квалитета, о свом трошку.
Уколико наведена гаранција за отклањање недостатка у гарантном року не покрива трошкове настале
поводом отклањања недостатка, Наручилац стиче право накнаде штете сходно Закону о облигационим
односима до пуног износа штете.
Понуђач се обавезује да се у случају писмене рекламације Наручиоца одазове на позив у року од 24 часа.
Члан 10.
Уколико понуђач не испуњава преузете уговорне обавезе везане за квалитет и квантитет добара и ако у
уговореном року не врши испоруку добара, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 2
промила дневно од испоруке, с тим да укупан износ уговорене казне не може бити већи од 5% вреднпости
испоруке.
Право Наручиоца на наплату новчане казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
Члан 11.
У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза
било које уговорне стране, а које се према важећим прописима и својој природи сматрају вишом силом,
уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје.
Ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења обавеза по овом уговору за
време трајања више силе.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, писаним путем обавести другу уговорну
страну о настанку, као и о престанку више силе.
Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење уговорних обавеза за све време
трајања околности које представљају вишу силу, као и за време које је разумно потребно за отклањање
њених последица.
У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај Уговор писаним
споразумом.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту
закључења Уговора.
Члан 12.
Наручилац има право раскида уговора у случају да Понуђач не испуњава преузете уговорне обавезе.
Овај уговор уговорне стране могу споразумно раскинути сагласним изјавама воље.
Отказ Уговора се даје у писменој форми са образложењем, и отказним роком од 8 дана, од дана
достављања.
Члан 13.
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Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до испуњења обавеза из овог уговора односно
најдуже период од 12 месеци од дана обостраног потписивања овлашћених лица уговорних страна.
Члан 14.
За све што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 15.
Странке су сагласне да све евентуалне спорове реше мирним путем, споразумно, а ако не постигну
споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлешан Основни суд у Новом Пазару..
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, а свака страна задржава по 2 (два) примерка.
ПОНУЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар

__________________________

___________________________
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припреме понуде, на обрасцу
у слободној форми који ће приказивати трошкове. Образац мора бити потписан и оверен од стране
понуђача.
Ред.бр.
1
2
3
4
5

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

УКУПНО:
У __________________________

Овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/2015 ) обавезан елемент конкурсне
документације.
Напомена: Достављање ове изјаве није обавезно.
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X

ИЗЈАВA О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. 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 _____________________________________________ у поступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.6/19- –
Мерна опрема – водомери за потребе наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, , испуњава све
услове из чл. 75. И 76. 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 произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
5. Понуђач испуњава и додатне услове:
• Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом,
• Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:

У __________________________

Овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________

(Име и презиме – читко написано)

М.П.

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

XI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15, 68/15), и чл.6. став 1.
тачка 10) Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС бр.29/13, 104/13, 86/15) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем да понуду број __________ од __________ 2018. године, припремљену на основу позива за
подношење понуда у поступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.6/19 – Мерна опрема – водомери, објављеног на
Порталу јавних набавки, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
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Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 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 слмислу 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. ЗЈН.

У __________________________

Овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног л

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________________________________________
(назив и адреса)
у поступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.6/19 – Мерна опрема – водомери, поштовао je 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 понуда.
У __________________________

овлашћено лице понуђача

Датум: _____________________

___________________________
М.П.

(Име и презиме – читко написано)

_______________________________
(Својеручни потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана oд стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача u оверена печатом.
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