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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 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 („Службени гласник Републике Србије” бр. 29/2013),
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј.1.1.8/20, делпвпдни брпј Одлуке 107/1 пд 26.06.2020. гпдине и
Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку бр. 150/20 пд 09.09.2019.гпдине, припремљена је:
Кпнкурсна дпкументација садржи:
Ппглавље

Назив ппглавља

Страна

I

Опщти ппдаци п јавнпј набавци

2

II

Ппдаци п предмету јавне набавке

2

III
IV

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис дпбара, нашин спрпвпђеоа
кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк и местп исппруке дпбара, дпдатне
услуге и сл.
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл.75. и 76. Закпна и упутствп какп се
дпказује испуоенпст тих услпва

3
7

V

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

15

VI

Образац ппнуде

21

VII

Мпдел угпвпра

29

VIII

Образац структуре цена

45

IX

Образац трпщкпва припреме ппнуде

47

X

Образац изјаве п независнпј ппнуди

48

I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: ЈКП ''Впдпвпд и канализација“
улица 28 Нпвембра бр.35
36300 Нпви Пазар
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 ЈНМВ 1.1.8/20 су дпбра – Материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде
4. Кпнтакт (лице или служба)
Лице за кпнтакт: Ращљанин Рифат
Е-mail адреса: jkpvodovodnp@gmail.com ,
Телефпн: (020) 383-999 и 064/8399704

II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: ЈНМВ 1.1.8/20 Материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде
Партије: Набавка је пбликпвана у 2 (две) партије, и тп:
Партија 1 - Алуминијум сулфат - ОРН: 24313123
Партија 2 – Хлпр и жавелпва впда (натријум хиппхлприд)– ОРН: 24311900
За партију 2, ппнуђаши мпрају ппнудити пба артикла из пбрасца ппнуде, уписати јединишне цене и укупне цене за
сваки артикал, кап и укупну цену за целпкупну набавку партије 2. Свака ппнуда кпја не буде сашиоена на пписан
нашин биће пдбијена кап неприхватљива, из разлпга щтп би другашије сашиоена ппнуда била непдгпварајућа јер не
би пптпунп испуоавала све технишке спецификације нарушипца, нити би билп мпгуће утврдити оену стварну
садржину и уппредити је са другим ппнудама.
Нарушилац за сваку партију закљушује угпвпр

Кпнкурсна дпкументација - ЈНМВ 1.1.8/20 Материјал за пречишћаваое и санитарну кпнтрплу впде

2/28

III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА
КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК И МЕСТП ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА 1. АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ Al2(SO4)3 x n H2O
Оквирна кплишина: 80 тпна
Карактеристике алуминијум сулфата мпрају бити у складу са правилникпм кпји прпписује квалитет супстанци
кприщћених у третману впда за пиће.
Кпмерцијални назив материјала Алуминијум сулфат
Оквирна кплишина 80 тпна
Перипд исппруке сукцесивнп, на гпдищоем нивпу у вище транщи
Квалитет „А“ JUS H.B1.103. (SRPS H.B1.103)
Хемијска фпрмула Al2(SO4)3 x n H2O
Мплекулска тежина виспка
Гранулација велишине праха (пд 6 дп 40 мм)
Јпнски карактер Кисела сп Карактер впденпг раствпра Пуфер, pH 3,8 – 4,2
Време раствараоа 5% раствпр, 200 C 180 минута
Стабилнпст раствпра 3 дана
Температура складищтеоа -20 дп +50 п C
Рпк упптребе 36 месеци
Пакпваое Вреће пд ПЕ 50 кг - палетиран
Пакпваое
Исппрука алуминијум сулфата ће се врщити у амбалажи изабранпг ппнуђаша.
Ппнуђаш ће исппруку алуминијум сулфата врщити у пплиетиленским врећама пд 25 kg – палетира на EUR палети
пд 1000 kg, кпје пбезбеђују пптребну защтиту алуминијум сулфата пд утицаја сппљащое средине. Сукцесивна
(ппкединашна) исппрука алуминијум сулфата је у кплишинама пд 10 дп 15 тпна.
Квалитет дпбра
Ппнуђенп дпбрп мпра бити „А“ квалитета према стандарду SRPS H.B1.103, и мпра да испуоава захтеве стандарда
SRPS EN 878.2016 за „тип 1“ пднпснп услпве у ппгледу здравствене исправнпсти и да се истп мпже кпристити за
прераду впде за пиће.
Прпвера квантитета и квалитета и рекламација
Приликпм примппредаје, Нарушилац је дужан да исппрушена дпбра прегледа на упбишајени нашин и да свпје
примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу Укпликп се накпн примппредаје на
исппрушеним дпбрима ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним прегледпм, Нарушилац је
дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 5 (пет)) дана пд дана када је пткрип
недпстатак. Недпстатке пп рекламацији изабрани ппнуђаш ће птклпнити у рпку дп 3 (три) дана пд пријема
рекламације.
Рпк и местп исппруке дпбара
Местп исппруке Ф-кп Нпви Пазар, ЈКП Впдпвпд и канализација –Филтерскп ппстрпјеое
Све наручбенице нарушилац мпже упућивати телефакспм, ппщтпм или електрпнскпм ппщтпм. Укпликп је наручбина
изврщена телефакспм или електрпнскпм ппщтпм, изабрани ппнуђаш је дужан да на исти нашин (у писанпј фпрми)
нарушипцу ппщаље пптврду п пријему наручбинице. Од тренутка када нарушилац преда писану наручбеницу за
ппјединашну исппруку пптребне кплишине дпбара, изабрани ппнуђаш је дужан да у рпку пд максималнп 5 (пет)
календарских дана исппруши пптребну кплишину на адресу Филтерскпг ппстрпјеоа нарушипца ЈКП „ Впдпвпд
канализација“ Нпви Пазар.
ПАРТИЈА 2. ХЛПР ТЕЧНИ
Оквирна кплишина: 20 тпна
Карактеристике Тешнпг хлпра мпрају бити у складу са правилникпм кпји прпписује квалитет супстанци кприщћених у
третману впда за пиће – стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или “пдгпварајући” за щта ппнуђаш
мпра пружити пдгпварајући дпказ.
Набавка наведене хемикалије ппдразумева исппруку исте у седищту нарушипца, према усаглащенпј динамици са
нарушипцем, у рпку пд гпдину дана или дп исппруке целпкупне угпвпрене кплишине.
Ппд исппрукпм наведене хемикалије, ппдразумева се преузимаое судпва за хлпр у седищту Нарушипца, прпвера
исправнпсти истих пре пуоеоа, са услугпм баждареоа када је тп пптребнп, пуоеое истих хлпрпм и трансппрт назад
дп седищта нарушипца.
Ппнуђаш ће, према указаним пптребама, врщити баждареое судпва за пуоеое тешнпг хлпра у складу са важећим
Правилникпм.
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Приликпм исппруке судпва, накпн изврщенпг баждареоа, нарушипцу дпставити Записник п изврщенпм
инспекцијскпм надзпру за сваки суд ппјединашнп пд стране акредитпване куће, а све према Правилнику п ппкретнпј
ппреми ппд притискпм (Сл.гласник РС бр.30/14) и важећпј закпнскпј регулативи.
Уз ппнуду, ппнуђаш прилаже декларацију прпизвпђаша са дпказпм да прпизвпд пп карактеристикама пдгпвара
траженпм, дпк свака ппјединашна исппрука тешнпг хлпра мпра бити праћена Увереоем п квалитету за ту исппрушену
кплишину.
У слушају пптребе нарушилац има правп да спрпведе кпнтрплу квалитета, пднпснп кпнтрплу сапбразнпсти
исппрушених дпбара са прпизвпђашкпм декларацијпм кпд за тп акредитпване лабпратприје или друге кпмпетентне
прганизације.
Кпмерцијални назив материјала течни хлпр
Перипд исппруке сукцесивнп, на гпдишоем нивпу у више транши
Местп исппруке Ф-кп Нпви Пазар, ЈКП Впдпвпд и канализација –Филтерскп ппстрпјеое,
Стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или “пдгпварајући”
ЖАВЕЛПВА ВПДА (Натријум хиппхлприт)
Оквирна кплишина: 1.000 литара
Хемијска фпрмула NaClO
Густина (20°C) --- 1,13 -1,30 g/ml
pH вреднпст (20°C) --- min 11
Садржај активнпг хлпра --- min. 12 % (120 g/l)
Садржај натријум хидрпксида --- min. 3 g/l - max 15 g/l
Садржај Aрсена (As) --- max 1 mg/kg
Садржај Aнтимпна (Sb) --- max 20 mg/kg
Садржај Kадмијума (Cd) --- max 2,5 mg/kg
Садржај Хрпма (Cr) --- max 2,5 mg/kg
Садржај Олпва (Pb) --- max 15 mg/kg
Садржај Живе (Hg) --- max 3,5 mg/kg
Садржај Никла (Ni) --- max 2,5 mg/kg
Садржај Селена (Se) --- max 20 mg/kg
Садржај Натријум брпмата --- max 2,5 g/kg
Пакпваое
Исппрука тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта ће се врщити у амбалажи Нарушипца.Тешни хлпр ће се исппрушивати
у кпнтејнерима пд 1000 килпграма, а натријум-хиппхлприт у пластишним бурадима пд 50 литара.
Квалитет дпбара
Ппнуђенп дпбрп мпра бити „А“ квалитета према стандард SRPS H.B2.050; SRPS EN 937:2013 (EN 937:2009) или
“пдгпварајући” за щта ппнуђаш мпра пружити пдгпварајући дпказ.
Прпвера квантитета и квалитета и рекламација
Приликпм примппредаје, Нарушилац је дужан да исппрушена дпбра прегледа на упбишајени нашин и да свпје
примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу.Укпликп се накпн примппредаје
на исппрушеним дпбрима ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити упбишајеним прегледпм, Нарушилац је
дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 5 (пет) дана пд дана када је пткрип
недпстатак. Недпстатке пп рекламацији изабрани ппнуђаш ће птклпнити у рпку дп 3 (три) дана пд пријема
рекламације.
Рпк и местп исппруке дпбара
Местп исппруке Ф-кп Нпви Пазар, ЈКП Впдпвпд и канализација –Филтерскп ппстрпјеое.
Све наручбенице нарушилац мпже упућивати телефакспм, ппщтпм или електрпнскпм ппщтпм. Укпликп је наручбина
изврщена телефакспм или електрпнскпм ппщтпм, изабрани ппнуђаш је дужан да на исти нашин (у писанпј фпрми)
нарушипцу ппщаље пптврду п пријему наручбине. Од тренутка када нарушилац преда писану наручбеницу за
ппјединашну исппруку пптребне кплишине тешнпг хлпра, изабрани ппнуђаш је дужан да у рпку пд максималнп 10
календарских дана исппруши пптребну кплишину хлпра на адресу Филтерскпг ппстрпјеоа нарушипца ЈКП „ Впдпвпд
канализација“ Нпви Пазар
НАППМЕНА ЗА ПБЕ ПАРТИЈЕ
Кпличине дпбара у спецификацији дате су пквирнп. Наручилац се не пбавезује да ће за време трајаоа угпвпра
наручити све прпцеоене кпличине, већ мпже наручити кпличине у зависнпсти пд свпјих кпнкретних пптреба
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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. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ( чл. 76. Закона)
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве за ушещћеу
ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (Члан 75. Став 1. Ташка 1. Закпна)
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)
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 4. Закпна)
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 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 ппнуде (Члан 75. став 2. Закпна)
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, акп је таква
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна
1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ (шл. 76. Закпна)
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке мпра испунити дпдатне услпве за ушещће у ппступку
јавне набавке, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм
Да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм.
Правп на ушещће има ппнуђаш кпји дпкаже да је у ппследое две ппслпвне гпдине (2018 и 2019)
пстварип прпмет за кпнкретну набавку и тп за: Партију 1. у изнпсу пд 3.600.000,00 РСД или вище, и Партију
2. у изнпсу пд 1.800.000,00 РСД или вище.
Списак исппрушених дпбара за задое 2 гпдине са изнпсима, датумима и листама купаца – нарушилаца, а
кпји се кпристе у третману прешищћаваоа впда за пиће, за сваку партију ппсебнп
Да ппнуђаш нуди дпбрп – кпје мпра бити бити у складу са правилникпм кпји прпписује квалитет супстанци
кприщћених у третману впда за пиће, за сваку партију ппсебнп.
Ппнуђаш распплаже неппхпдним техничким капацитетпм.
Ппнуђаш мпра да има пбезбеђенп минималнп једнп дпставнп впзилп - камипн за исппруку предмета
набавке
Дпставнп впзилп за превпз мпра да буде пбележенп у скалду са АДР сертификатпм,мпра да ппседује сву
ппрему и дпкументацију прпписану АДР-пм, а впзаш мпра да ппседује АДР сертификат.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1. Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш дпказује дпстављаоем
следећих дпказа:
2.1.1. Ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4. и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, наведних у
кпнкурснпј дпкументацији у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстављаоем ИЗЈАВЕ (Образац 1 и 2. у пве
кпнкурсне дпкументације), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм.
2.1.2. Испуоенпст пбавезнпг услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке из шл. 75. ст. 1. таш 5) ЗЈН,
наведенпг ппд редним брпјем 5. У делу пбавезних услпва, ппнуђаш дпказује дпстављаоем адекватне дпзвпле
укпликп ппстпји.
2.1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, ппдизвпђаш мпра да испуоава
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм слушају ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави
ИЗЈАВУ ппдизвпђача (Образац 3. И 4. пве кпнкурсне дпкументације), пптписану пд стране пвлащћенпг лица
ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
2.1.4.Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из
шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. У тпм слушају ИЗЈАВА мпра бити пптписана
пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
2.1.5. Ппнуђаш 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.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда пцеоена кап
најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на увид пригинал или
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пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана.
Дпказ:
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг привреднпг
суда;
Предузетници: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра.Чл. 75.
ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпв ппд редним брпјем 2. наведен у табеларнпм приказу пбавезних услпва
Дпказ:
Правна лица:
-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.
Наппмена: Укпликп увереое Оснпвнпг суда не пбухвата ппдатке из казнене евиденције за кривична дела кпја су у
надлежнпсти редпвнпг кривичнпг пдељеоа Вишег суда, пптребнп је ппред увереоа Оснпвнпг суда дпставити и
увереое вишег суда на чијем ппдручју је седиште дпмаћег правнпг лица, пднпснп седиште представништва или
пгранка странпг правнпг лица, кпјпм се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривична дела прптив
привреде и кривичнп делп примаоа мита;
-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;
-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:
-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).
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда
Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) 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
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна
да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке, акп је таква
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм:
Дпказ: / Важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти
2.2. Испуоенпст дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке дпказује се на следећи нашин:
-Да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм. Правп на ушещће има ппнуђаш кпји дпкаже да је у ппследое
две ппслпвне гпдине (2018 и 2019) пстварип прпмет за кпнкретну набавку и тп за:
 Партију 1. у изнпсу пд 3.600.000,00 РСД или вище, и
 Партију 2. у изнпсу пд 1.800.000,00 РСД или вище.
Дпказ: извещтај п бпнитету или скпринг издат пд надлежнпг пргана (Агенција за привредне регистре) за 2018 и 2019
гпдину.
- Да ппнуђаш нуди дпбра кпја мпрају бити у складу са правилникпм кпји прпписује квалитет супстанци кприщћених у
третману впда за пиће.
Дпказ: Увереое/Атест/Сертификат п испуоенпсти услпва у ппгледу квалитета издатп пд стране надлежне
институтције за испитиваое и кпнтрплу квалитета
- Ппнуђаш распплаже неппхпдним технишким капацитетпм. Ппнуђаш мпра да има пбезбеђенп минималнп једнп
дпставнп впзилп - камипн за исппруку предмета набавке
Дпказ: кппија важеће- пшитане сапбраћајне дпзвпле или угпвпр п кприщћеоу впзила (закуп,лизинг. и сл.)
- Дпставнп впзилп за превпз мпра да буде пбележенп у скалду са АДР сертификатпм, мпра да ппседује сву ппрему и
дпкументацију прпписану АДР-пм, а впзаш мпра да ппседује АДР сертификат.
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Дпказ: кппија АДР сертификата п струшнпј псппспбљенпсти впзаша за впзила кпја превпзе ппасне материје
Списак исппрушених дпбара за задое 2 гпдине са изнпсима, датумима и листама купаца - нарушилаца, а кпји се
кпристе у третману прешищћаваоа впда за пиће, за сваку партију ппсебнп
Дпказ: референц листа
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у Регистру ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре не дпстављају дпказе п
испуоенпсти услпва из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 78. ЗЈН.
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, и тп (нпр.
дпказ из шлана 75. став 1. ташка 1) ЗЈН ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне
регистре не мпрају да дпставе, јер је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs)
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.
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 .
3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
ПБРАЗАЦ 1.
ПАРТИЈА 1
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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
Ппнуђаш _____________________________________________ у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.8/20- Материјал за
прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде, за пптребе нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација“Нпви Пазар, и тп за
Партију 1 – набавку алуминијум сулфата, испуоава све услпве из шл. 75. И 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. Ппнуђаш 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. /
4. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји);
5. Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде.
Ппнуђаш испуоава и дпдатне услпве:
6. Ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм
7. Ппнуђаш ппседује Увереое/Атест/Сертификат п траженпм дпбру
8. Ппнуђаш распплаже дпвпљним технишким капацитетпм
9. Ппнуђаш ппседује Референц листу п траженпм дпбру
Местп:_____________
Датум ______________

Ппнуђаш:
М.П.

____________________
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ПБРАЗАЦ 2.
ПАРТИЈА 2
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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
Ппнуђаш _____________________________________________ у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.8/20- Материјал за
прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде, за пптребе нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар, и тп за
Партију 2– набавку течнпг хлпра и натријум хиппхлприта, испуоава све услпве из шл. 75. И 76. Закпна, пднпснп
услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2. Ппнуђаш 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. /
4. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји);
5. Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде.
Ппнуђаш испуоава и дпдатне услпве:
6. Ппнуђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм
7. Ппнуђаш ппседује Увереое/Атест/Сертификат п траженпм дпбру
8. Ппнуђаш распплаже дпвпљним технишким капацитетпм
9. Ппнуђаш ппседује Референц листу п траженпм дпбру
Местп:_____________
Датум _____________

Ппнуђаш:
М.П.

____________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
Укпликп ппнуђач дпставља ппнуду за више пд једне партије , дужан је да пппуни, пптпише и пвери Образац. за
сваку партију ппсебнп.
ПБРАЗАЦ 3.
ПАРТИЈА 1
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 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
ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш__________________________________________ у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.8/20 Материјал за
прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде, нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар, и тп за
Партију 1 – набавку алуминијум сулфата, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. 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. ./
4. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седищте на оенпј теритприји);
5. Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде.
Ппдизвпђаш испуоава и дпдатне услпве:
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6.
7.
8.

Ппдизвпђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм
Ппдизвпђаш ппседује Увереое/Атест/Сертификат п траженпм дпбру
Ппдизвпђаш распплаже дпвпљним технишким капацитетпм
9. Ппдизвпђаш ппседује Референц листу п траженпм дпбру

Местп:_____________
Датум _____________

Ппнуђаш:
М.П.

____________________

ПБРАЗАЦ 4.
ПАРТИЈА 2
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 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
ппдизвпђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш__________________________________________ у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.8/20 - материјал за
прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде, нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар, и тп за
Партију 2– набавку течнпг хлпра и натријум хиппхлприта, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. 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. /
4. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји);
5. Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде.
Ппнуђаш испуоава и дпдатне услпве:
6. Ппдизвпђаш распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм
7. Ппдизвпђаш ппседује Увереое/Атест/Сертификат п траженпм дпбру
8. Ппдизвпђаш распплаже дпвпљним технишким капацитетпм
9. Ппдизвпђаш ппседује Референц листу п траженпм дпбру

Местп:_____________
Датум _____________

Ппнуђаш:
М.П.

___________________

Наппмена: Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
Укпликп ппнуђач дпставља ппнуду са ппдизвпђачем за више пд једне партије, пвлашћенп лице ппдизвпђача је
дужнп да пппуни, пптпише и пвери Образац за сваку партију ппсебнп.
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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
2.1. Ппнуде се ппднпсе неппсреднп или путем ппщте у једнпј затвпренпј кпверти или кутији, без пбзира на брпј
партија за кпје ппнуђаш ппднпси ппнуду, са назнакпм ''Ппнуда за јавну набавку ЈНМВ 1.1.8/20 материјал за
прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде“ за партију/е _____________________ (навести брпј и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП Впдпвпд и канализација ул. 28 Нпвембра бр.35, 36300 Нпви Пазар свакпг раднпг дана
00
30
пд 7 дп 14 шаспва.
2.2. Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте пднпснп кутије назнаши назив, адресу, телефпн и кпнтакт пспбу. У
слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести
називе, адресе, телефпне и кпнтакт пспбе свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
00
2.3. Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 21.09.2020.гпдине, дп 10 часпва.
2.4. Отвараое ппнуда ће се изврщити у прпстприје нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација ул. 28 Нпвембра бр.35,
30
36300 Нпви Пазар , дана 21.09.2020.гпдине, дп 10 часпва.
2.5. Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременим. Неблагпвремене ппнуде се неће
птварати и пп пкпншаоу ппступка птвараоа биће враћене ппнуђашу уз ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета
неблагпвременп.
2.6. 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 нарушулац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести
датум и сат пријема ппнуде.
Од ппнуђаша се пшекује да је уппзнат са закпнима, прпписима, стандардима и технишким услпвима кпји важе у
Републици Србији.
Од ппнуђаша се пшекује да прпуши кпнкурсну дпкументацију, укљушујући све прилпге, инструкције, фпрме, услпве
угпвпра и спецификације.
2.7. Ппнуда мпра бити јасна, недвпсмислена, шиткп пппуоена, пверена пешатпм и пптписана пд стране пдгпвпрнпг
лица ппнуђаша.
2.8. Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм. Сви пбрасци мпрају
бити пппуоени, а сваки ОБРАЗАЦ пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг лица.
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 материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу кпји мпрају бити
пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг 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 шл. 81. Закпна.
2.9. Сви пбрасци и изјаве кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације мпрају бити пппуоени на српскпм језику,
пткуцани или шиткп исписани щтампаним слпвима Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни, недвпсмислени, пптписани
пд стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм, у свему у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм. Сваку страну
Мпдела угпвпра пптребнп је да пппуни, парафира и пвери пешатпм пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа
сампсталнп, шиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.
Група ппнуђаша мпже да се ппредели да сваку страну Мпдела угпвпра пптпищу и пешатима пвере сви ппнуђаши из
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписати и пешатпм пверити
сваку страну Мпдела угпвпра, шиме пптврђују да прихватају све елементе угпвпра. У слушају да се ппнуђаши
ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава стране Мпдела угпвпра,наведенп треба
дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне
набавке.
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп пппуни, а местп нашиоене
грещке парафира и пвери пешатпм.
2.10. Саставни деп ппнуде чине следећи пбрасци:
Образац ппнуде (Образац 5);
Образац структуре ппнуђене цене, са упутствпм какп да се пппуни (Образац 6 и Образац 7.);
Образац трпщкпва припреме ппнуде (Образац 10);
Образац изјаве п независнпј ппнуди (Образац 11 и 12);
Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. Ст. 2. Закпна (Образац 13.);
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Образац изјаве ппнуђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. и 76. ЗЈН, наведених
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, (Образац 1, Образац 2. );
Образац изјаве ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке - шл. 75. ЗЈН, наведених пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм (Образац 3 и Образац 4).
3. ПАРТИЈЕ
3.1. Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или пбе партије.
3.2. Ппнуда мпра да пбухвати најмаое једну целпкупну партију.
3.3. Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе не кпје се партије ппнуда пднпси.
3.4. У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за пбе партије, пна мпра бити ппднета такп да се мпже пцеоивати за сваку
партију ппсебнп.
3.5. Свака ппнуда кпја не буде сашиоена на пписан нашин биће пдбијена кап неприхватљива, из разлпга щтп би
другашије сашиоена ппнуда била непдгпварајућа јер не би пптпунп испуоавала све технишке спецификације
нарушипца, нити би билп није мпгуће утврдити оену стварну садржину и уппредити је са другим ппнудама.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
5.1. Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду писменим пбавещтеоем пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда.
5.2. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.
5.3. Свакп пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву биће припремљенп, пзнашенп и дпстављенп, на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде, са пзнакпм на кпверти “Измена ппнуде”, “Дппуна ппнуде” или “Пппзив
ппнуде”за јавну набавку 1.1.8/20– материјал за пречишћаваое и санитарну кпнтрплу впде за партију/е
___________ (навести брпј и назив партије) - НЕ ПТВАРАТИ,на адресу ЈКП Впдпвпд и канализација ул. 28
00
30
Нпвембра бр.35, 36300 Нпви Пазар , свакпг раднпг дана пд 7 дп 14 шаспва.
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.
5.4. Ппнуда не мпже бити измеоена, дппуоена нити пппзвана ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
6.1. Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
6.2. 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.
6.3. 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.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
7.1. Ппнуђаш је дужан да наведе у ппнуди да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп ангажује ппдизвпђаша, ппнуђаш је дужан да наведе у свпјпј ппнуди 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.
7.2. 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 на веден и у угпвпру п јавнпј набавци.
7.3. Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва у складу са Упутствпм какп се
дпказује испуоенпст услпва.
7.4. Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое
угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
7.5. Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа
испуоенпсти тражених услпва.
Сва дпспела пптраживаоа Нарушилац ће пренпсити искљушивп ппнуђашу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
8.1. 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
ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
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1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред
нарушипцем;
2) ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр;
3) ппнуђашу кпји ће издавати рашуне;
4) рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое;
5) пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
6) ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати пбразце из кпнкурсне дпкументације.
8.2. Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва у складу са Упутствпм какп се дпказује
испуоенпст услпва.
8.3. Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ
ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа. Искљушенп је аванснп плаћаое. Свака ппнуда у кпјпј буде
траженп аванснп плаћаое пдбиће се кап неприхватљива. Плаћаое се врщи пп исппстављеним рашунима,
сашиоеним на пснпву изврщене исппруке дпбара и јединишних цена из ппнуде , и тп у рпку пд 45 дана пд дана
исппстављаоа свакпг рашуна.
9.2. Захтев у ппгледу места исппруке дпбара Партија 1. - Алуминијум сулфат и Партија 2.- Тешни хлпр и Жжвелпва
впда (Натријум хиппхлприт) Местп исппруке дпбара је Филтерскп ппстрпјеое ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви
Пазар
9.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнудеРпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
10.1. Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и у ппнуди исказују се у динарима.
10.2. Цену је пптребнп изразити нумеришки.
10.3. Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим трпщкпвима
кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без
ппреза на дпдату вреднпст.
10.4. Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли прпмену јединишних цена самп у
слушају да у тпку изврщеоа угпвпра , дпђе дп раста пптрпщашких цена у Републици Србији за вище пд 3,5 % пд дана
закљушеоа угпвпра, на пснпву званишних ппдатака Републишкпг завпда за статистику, и тп на пснпву захтева
изабранпг ппнуђаша за измену угпвпрене цене.
10.5. Укпликп се нарушилац сагласи са захтевпм изабранпг ппнуђаша, измена јединишне цене се мпже угпвприти
пптписиваоем ппсебнпг Анекса угпвпра са важеоем за будуће исппруке. Све захтеване исппруке , дп дана
ппднпщеоа захтева за ппвећаое цене, мпрају се исппрушити пп тада важећпј цени.
10.6. Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна.
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА
ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Нарушилац не захтева пд ппнуђаша да дпставе средства пбебеђеоа.
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
13.1. Ппнуђаш мпже, у писанпм пблику, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, тражити пд
Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
13.2. Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, ппслати пдгпвпр у писанпм
пблику и истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници псниваша.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, за јавну набавку – пснпвни материјал за призвпдоу и санитарну кпнтрплу
впде.
13.3. Акп је пдгпвпр дпстављен пд стране нарушипца путем електрпнске ппщте или факспм, ппнуђаш је дужан да на
исти нашин пптврди пријем пдгпвпра.
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13.4. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 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.
13.5. Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну
дпкументацију.
13.6. 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
14.1. 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).
14.2. 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.
14.3. 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.
14.4. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
14.5. Нарушилац задржава правп прпвере дпстављених дпкумената пд стране ппнуђаша.
Укпликп се тпм приликпм устанпви да кппија траженпг дпкумента не пдгпвара у пптпунпсти пригиналу тпг
дпкумента, ппнуда ће се пдбити, кап неприхватљива.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. ЗАКПНА)
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ из шлана 82. Закпна
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР
Критеријум за дпделу угпвпра је „НАЈНИЖА ППНУЂЕНА ЦЕНА“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ ППНУЂЕНИМ ЦЕНАМА
У слушају да две или вище ппнуда буду имале једнаке ппнуђене цене, угпвпр ће бити дпдељен пнпм м ппнуђашу кпји
буде ппнудип краћи рпк исппруке дпбара.
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.
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. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
20.1. Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или ппслпвнп
удружеое у оихпвп име.
20.2. Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу.
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
20.3. Захтев за защтиту права се дпставља електрпнскпм ппщтпм на e-mail: jkpvodovodnp@gmail.com , или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу ЈКП „Впдпвпд и канализација“ ул. 28 Нпвембра бр.35, 36300
Нпви Пазар.
20.4. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца,
псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема
захтева.
20.5. Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца,
псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп.
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20.6. Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам 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 п јавним набавкама указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а
нарушилац исте није птклпнип.
20.7. Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда, а накпн истека рпка из става 4. пвпг пдељка (рпк из става 3. шлана 149. ЗЈН), сматраће се благпвременим
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
20.8. Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева за
защтиту права је псам (8) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 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 захтева из става 4. и 5. пвпг
пдељка (рпкпви из става 3. и 4. шлана 149. ЗЈН), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
20.9. 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.
20.10. Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј
интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права, кпје садржи ппдатке из
Прилпга 3Љ уз ЗЈН.
20.11. Ппступак защтите права у псптупцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН
Упутствп: на Ппрталу Републишке Кпмисије за защтиту права у ппступцима јавних набавки у пквиру банера „Упутствп
п уплати таксе“ (www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html) на детаљан нашин је
пписанп кпји ће дпкази п уплати таксе бити прихваћени пд старне РК и кпја је оихпва пбавезна садржина.
21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
21.1. Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељенугпвпр у рпку пд 2 дана пд дана
прптека рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права из шлана 149. Закпна.
21.2. 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.
21.3. Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац мпже да закљуши
угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
ПБРАЗАЦ 5.
VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ПАРТИЈА 1. Алуминијум сулфат
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку ЈНМВ 1.1.8/20- материјал за прешищћаваое и
санитарну кпнтрплу впде
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив ппнуђаша:
Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп
ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
2) Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем, а
укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
3) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку
ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у
заједничкпј ппнуди.
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –материјал за призвпдоу и санитарну кпнтрплу впде
ПАРТИЈА 1. Алуминијум сулфат
Предмет
Кoлишина

Алуминијум сулфат
80 тпна

Ппнуђена цена без ПДВ-а за Партију 1.
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Ппнуђена цена са ПДВ-пм за Партију 1.
Рпк исппруке
Рпк важеоа ппнуде (не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда)
Рпк плаћаоа (минимум 45 дана пд дана исппстављаоа свакпг рашуна)
Местп исппруке Ф-кп Нпви Пазар, ЈКП Впдпвпд и канализација –Филтерскп ппстрпјеое

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Наппмене: 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.
ПАРТИЈА 2. Течни хлпр и жавелпва впда (Натријум хиппхлприт)
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку ЈНМВ 1.1.8/20-материјал за прпизвoдоу и
санитарну кпнтрплу впде
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив ппнуђаша:
Адреса ппнуђаша:
Матишни брпј ппнуђаша:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:
Телефакс:
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда ппднпси са
ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
2) Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
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Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:
Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђачем, а
укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
3) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Наппмена: Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку
ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у
заједничкпј ппнуди.
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ –материјал за призвпдоу и санитарну кпнтрплу впде
ПАРТИЈА 2. Тешни хлпр и жавелпва впда (Натријум хиппхлприт)
Предмет
Кплишина
Ппнуђена цена без ПДВ-а
Ппнуђена цена са ПДв-пм

Б) Жавелпва впда
(натријум хиппхлприд)
1.000 литара

а) Течни хлпр
20 тпна

Ппнуђена цена без ПДВ-а за партију 2 (а+б)
Ппнуђена цена са ПДВ-пм за партију 2 (а+б)
Рпк исппруке
Рпк важеоа ппнуде (не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда)
Рпк плаћаоа (минималнп 45 дана пд дана исппстављаоа свакпг рашуна)
Местп исппруке Ф-кп Нпви Пазар, ЈКП Впдпвпд и канализација –Филтерскп ппстрпјеое

Датум
М.П.
_____________________________

Ппнуђаш
________________________________
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Наппмене: 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 ћепппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде.

VII ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПБРАЗАЦ 6.
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 1.
Партија 1. Алуминијум сулфат
На пснпву шлана 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки
(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), за ппнуду бр. _______ пд ____ ___ 2020. гпд. за јавну набавку дпбара материјал
за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде - ЈНМВ 1.1.8/20

. Нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар, дпстављамп вам пппуоен пбразац структуре цена:
Предмет

Пквирна кпличина

Алуминијум сулфат

80 тпна
Укупна цена без ПДВ-а за Партију 1.

ЦЕНА
Jединишна цена без ПДВ-а
Јединишна цена са ПДВ –
пм

Укупна цена са ПДВ-пм за Партију 1.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

_____________________

_______________________

ПБРАЗАЦ 7.
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 2.

Партија 2. Хлпр и жавелпва впда (натријум хиппхлприд)
На пснпву шлана 61. став 4. ташка 7. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки
(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), за ппнуду бр. _______ пд ____ ___ 2020. гпд. за јавну набавку дпбара материјал
за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде - ЈНМВ 1.1.8/20. Нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар,
дпстављамп вам пппуоен пбразац структуре цена:
Предмет

Пквирна кпличина

ЦЕНА
Jединишна цена без ПДВ-а

а) Течни хлпр

20 тпна

Јединишна цена са ПДВ – пм
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм
Jединишна цена без ПДВ-а

б) Жавелпва впда (натријум
хиппхлприд

1000 литара

Јединишна цена са ПДВ – пм
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-пм

Укупна цена без ПДВ-а за Партију 2 (а+б)
Укупна цена са ПДВ-пм за Партију 2 (а+б)
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Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

ПБРАЗАЦ 8.
VII МПДЕЛ УГПВПРА
VII - 1
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ И САНИТАРНУ КПНТРПЛУ ВПДЕ
Партија 1. Алуминијум сулфат
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)
случају заједничке ппнуде:
Групе ппнуђаша из Сппразума п заједнишкпм наступу бр. _________ пд ___________ закљушенпг ради ушествпваоа у
ппступку јавне набавке – материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде бр.1.1.8/20 нарушипца ЈКП Впдпвпд
и канализација Нпви Пазар, шији је нпсилац ппсла пдређен Сппразумпм п заједнишкпм наступу :
___________________________________, са седищтем у _______________, улица
_________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
___________________, кпје заступа ______________________________, у даљем тексту Исппрушилац
УГПВПРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНП КПНСТАТУЈУ:
да је нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и
68/15) и ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавне набавке, спрпвеп ппступак јавне набавке мале
вреднпсти дпбара пп партијама, и тп набавке ЈНМВ 1.1.8/20 – материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу
впде за пптребе Нарушипца,
да је Исппрушилац дпбара дпставип ппнуду бр. _________________ пд ____________.гпдине, за Партију бр.1, кпја се
налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра;
- да ппнуда Исппрушипца у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације, кпја се налази у
прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра.
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Предмет угпвпра је исппрука алуминијум сулфата за пптребе Нарушипца у кплишинама и на нашин утврђен пвим
угпвпрпм, а у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппнудпм Исппрушипца
бр. _________ пд
______________.гпдине, у свему у складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима.
у случају сампсталнпг наступа:
Исппрушилац се пбавезује да Нарушипцу сампсталнп врщи исппруку алуминијум сулфата и једини је пдгпвпран за
изврщеое пвпг Угпвпра.
у случају наступа са ппдизвпђачем:
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Исппрушилац се пбавезује да Нарушипцу врщи исппруку алуминијум сулфата са ппдизвпђашем и једини је пдгпвпран
за изврщеое пвпг Угпвпра без пбзира на брпј ппдизвпђаша.Исппрушилац ће исппруку врщити са следећим
ппдизвпђашима:
___________________________________, са
седищтем
у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, и тп деп исппруке кпји се састпји пд ___________________________, кпја
шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра,
___________________________________, са
седищтем
у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, и тп деп исппруке кпји се састпји пд __________________________, кпја
шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра,
у случају заједничке ппнуде:
Исппрушипци се пбавезују да Нарушипцу заједнп врще алуминијум сулфата, на нашин какп су тп утврдили
Сппразумпм п заједнишкпм наступу брпј _________пд _____________ кпјим су се међуспбнп и према Нарушипцу
пбавезали за реализацију исппруке, и сплидарнп су пдгпвпрни за изврщеое пвпг Угпвпра. Исппруку ће врщити
следећи Исппрушипци:
1. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, кпји је пдређен кап нпсилац ппсла, и пвлащћен је да предузима све
пптребне правне радое у ппступку реализације предметне јавне набавке, а врщиће и деп исппруке кпји се састпји
пд ________________________________________________________________,кпја шини _____% пд укупне угпвпрене
цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра,
2. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, кпји је пдређен кап нпсилац ппсла, и пвлащћен је да предузима све
пптребне правне радое у ппступку реализације предметне јавне набавке,а врщиће и деп исппруке кпји се састпји пд
__________________________________,кпја шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг
Угпвпра,
КПЛИЧИНА И УГПВПРЕНА ЦЕНА

Члан 2.
Исппрушилац се пбавезује да исппруши алуминијум сулфат за пптребе Нарушипца у пквирним кплишинама пд 80 тпна
и тп пп укупнпј цени кпја изнпси ______________динара без ПДВ-а, пднпснп ____________ динара са ПДВ-пм.
Угпвпрне стране су сагласне да су јединишне цене алуминијум сулфата из става 1 на дан пптписа пвпг Угпвпра
утврђене Обрасцем ппнуде кпји шини саставни деп Угпвпра .
Члан 3.
Јединишне цене из Обрасца ппнуде мпгу се меоати самп у слушају да у тпку изврщеоа угпвпра, дпђе дп раста
пптрпщашких цена у Републици Србији за вище пд 3,5 % пд дана закљушеоа угпвпра, на пснпву званишних ппдатака
Републишкпг завпда за статистику, и тп на пснпву захтева изабранпг ппнуђаша за измену угпвпрене цене.
Укпликп се нарушилац сагласи са захтевпм изабранпг ппнуђаша, измена јединишне цене се мпже угпвприти
пптписиваоем ппсебнпг Анекса угпвпра са важеоем за будуће исппруке.
Све захтеване исппруке, дп дана ппднпщеоа захтева за ппвећаое цене, мпрају се исппрушити пп тада важећпј цени.
РПК, МЕСТП И ДРУГИ УСЛПВИ ИСППРУКЕ
Члан 4.
Исппрука предметних дпбара ће се врщити сукцесивнп, према ппјединашним наручбинама Нарушипца,у перипду пд
гпдину дана пд дана закљушеоа угпвпра.
Нарушилац није пгранишен у ппгледу кплишине дпбара кпју мпже ппрушити у пквиру једне наручбине.
Члан 5.
Исппрушилац ће исппруку алуминијум сулфата врщити у пплиетиленским врећама пд 25 kg на EUR палети пд 1000
kg. Исппрука алуминијум сулфата ће се врщити у амбалажи Исппрушипца.кпје пбезбеђују пптребну защтиту
алуминијум сулфата пд утицаја сппљащое средине
Члан 6.
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Нарушилац се пбавезује да 3 календарска дана пре планиранпг преузимаоа пптребне кплишине алуминијум
сулфата, упути Исппрушипцу писану наручбеницу за ппјединашну исппруку пптребне кплишине алуминијум сулфата,
у кпјпј ће ппределити дан преузимаоа. Рок за сваку појединачну испоруку је __________ дана од захтева
Наручиоца. Све наручбенице алуминијум сулфата Нарушилац мпже упућивати телефакспм, ппщтпм или
електрпнскпм ппщтпм, а укпликп је наручбина изврщена телефакспм или електрпнскпм ппщтпм, Исппрушилац је
дужан да на исти нашин (у писанпј фпрми) Нарушипцу ппщаље пптврду п пријему наручбине.

Члан 7.
Укпликп Исппрушилац, свпјпм кривицпм не дпстави нарушене кплишине предметнпг дпбра у угпвпренпм рпку,
Нарушилац задржава правп да пд Исппрушипца тражи исплату угпвпрне казне у изнпсу пд 0,5 % пд вреднпсти (без
ПДВ-а) кпнкретне исппруке, за сваки дан непправданпг кащоеоа.
Нарушилац задржава правп да раскине угпвпр укпликп Исппрушилац, свпјпм кривицпм, буде каснип са исппрукпм
вище пд 5 (пет) дана пд истека угпвпренпг рпка за исппруку, а Исппрушилац је дужан да, у тпм слушају, исплати
Нарушипцу угпвпрну казну из става 1. пвпг шлана, рашунајући пд дана истека рпка за исппруку па дп дана раскида
угпвпра.
У свакпм слушају Нарушилац задржава правп да пд Исппрушипца захтева накнаду материјалне щтете кпја му је
пришиоена збпг закащоеоа у исппруци.
Угпвпрне стране се пслпбађају пдгпвпрнпсти за делимишнп или пптпунп неизврщеое угпвпрних пбавеза у слушају
дејства вище силе, кпја се кап таква признаје пп закпну.

Члан 8.
Местп исппруке предметнпг дпбра је магацин Нарушипца на адреси: ЈКП Впдпвпд и канализација – Филтерскп
ппстрпјеое, ул. Хачет бб Нпви Пазар
Члан 9.
У рпку пд 5 (пет) дана пд сваке изврщене исппруке предметнпг дпбра, Исппрушилац је у пбавези да дпставља
Нарушипцу исправне рашуне сашиоене на пснпву дпкумента п преузимаоу рпбе пптписанпм пд стране пвлащћенпг
лица Нарушипца.
Неисправне рашуне Нарушилац ће враћати Исппрушипцу уз захтев да му се дпставе исправни рашуни.
КВАЛИТЕТ ДПБРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ , УТВРЂИВАОЕ КПЛИЧИНА ИСППРУЧЕНПГ ДПБРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Исппрушилац се пбавезује да у перипду на кпји је пвај угпвпр закљушен, предметнп дпбрп исппрушује с пажопм
дпбрпг струшоака и угпвпренпг квалитета, у свему према свпјпј ппнуди брпј _________ пд __________ гпдине,
технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, важећим прпписима, стандардима и нпрмативима кпји важе
за пву врсту дпбра, упутствима пвлащћених лица Нарушипца и правилима струке и пдредбама пвпг
угпвпра.Исппрушилац се пбавезује да уз сваку ппјединашну исппруку дпстави пдгпварајућу декларацију (атест) кпјпм
се дпказује угпвпрени квалитет исппрушенпг дпбра и дају ппдаци п датуму прпизвпдое и рпку трајаоа исппрушенпг
дпбра.
Члан 11.
Приликпм примппредаје, Нарушилац је дужан да исппрушена дпбра прегледа на упбишајени нашин и да свпје
примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу.
Укпликп се накпн примппредаје на исппрушеним дпбрима ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити
упбишајеним прегледпм, Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 5
(пет) дана пд дана када је пткрип недпстатак.
У слушају да је Исппрушилац знап или мпрап знати за недпстатке, Нарушилац има правп да се на те недпстатке ппзпве
и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп да благпвременп пбавести Исппрушипца п упшенпм
недпстатку.
Нарушилац мпже раскинути угпвпр, акп је претхпднп пставип Исппрушипцу накнадни примерени рпк за испуоеое
угпвпра, кпји не мпже бити дужи пд 3 (три) дана пд дана пријема пбавещтеоа п недпстацима исппрушених дпбара
пд стране Исппрушипца.
Нарушилац има правп да пд Исппрушипца тражи исплату угпвпрне казне у изнпсу пд 0,5 % пд вреднпсти (без ПДВ -а)
целе кпнкретне исппруке , за сваки дан пд дана изврщене примппредаје дпбара са недпстацима дп дана изврщене
примппредаје дпбара пдгпварајуће кплишине и квалитета.
Нарушилац мпже раскинути угпвпр и без пстављаоа накнаднпг рпка, акп га је Исппрушилац пбавестип да неће да
испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да Исппрушилац неће да испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да
Исппрушилац неће мпћи да испуни угпвпр ни у накнаднпм рпку.
ПЛАЋАОЕ
Члан 12.
Угпвпрне стране су сагласне да ће се плаћаое пп пвпм Угпвпру врщити на пснпву исправних рашуна за исппрушена
предметна дпбра у рпку пд _______ дана пд дана исппстављаоа исправнпг рашуна за сваку ппјединашну исппруку.
Плаћаое ће се врщити на рашун Исппрушипца брпј __________________птвпрен кпд ____________________банке.
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РПК ВАЖЕОА УГПВПРА
Члан 13.
Овај Угпвпр се закљушује на пдређенп време, а крајои рпк за важеое пвпг Угпвпра је гпдину дана пд дана
закљушеоа угпвпра без пбзира да ли су исппрушене пквирнп угпвпрене кплишине алуминијум сулфата.
Угпвпр се мпже раскинути пре истека угпвпренпг перипда у слушају да се п тпме сппразумнп сагласе угпвпрне
стране.
Угпвпр се мпже раскинути пре истека угпвпренпг перипда у слушајевима из шлана 7. и 11. пвпг Угпвпра.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 14.
Кплишине алуминијум сулфата из шлана 2. пвпг Угпвпра, пквирнп су предвиђене пптребе Нарушипца.
Нарушилац ће врщити набавку алуминијум сулфата у кплишинама кпје пдгпварају оегпвим стварним пптребама.
Збпг угпвпренпг нашина прпмена јединишних цена, максимални финансијски изнпс дп кпјег ће се врщити набавка
алуминијум сулфата пп пвпм Угпвпру, шине предвиђена финансијска средства Нарушипца.

Члан 15.
За све пнп щтп у ппгледу права и пбавеза угпвпрних страна, није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоују се пдредбе
Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 16.
Угпвпрне стране су сагласне да ће сва сппрна питаоа у вези с применпм пвпг угпвпра настпјати да реще сппразумнп,
мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое.
У слушају да настали сппр не мпже да се рещи мирним путем, надлежни суд за рещаваое сппра биће надлежни суд
у Нпвпм Пазару.
Члан 17.
Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) пригинална примерака, пд кпјих пп 2 (два) примерка задржава свака угпвпрна
страна.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИСПОРУЦИОЦА

__________________________

________________________

Наппмена: Овај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем.
Акп ппнуђач без пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен,
наручилац ће Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне рефренце.
У мпделу угпвпра су наведена пп три пптенцијална учесника у заједничкпј ппнуди и ппдизвпђача. У случају
оихпвпг већег брпја пптребнп је кппирати странице на кпјима је предвиђенп навпђеое псталих учесника у
заједничкпј ппнуди, пднпснп ппдизвпђача и наставити низ редних брпјева и унети захтеване ппдатке за
препстале учеснике и ппдизвпђаче. Кппиране странице пвлашћенп лице ппнуђача је дужнп да пптпише и пвери
печатпм.

ПБРАЗАЦ 9.
VII 2
УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ И САНИТАРНУ КПНТРПЛУ ВПДЕ
Партија 2: течнпг хлпра и натријум хиппхлприд (жавелпве впде)
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
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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)
случају заједничке ппнуде:
1. Групе ппнуђаша из Сппразума п заједнишкпм наступу бр. _________ пд _____________ закљушенпг ради
ушествпваоа у ппступку јавне набавке – материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде бр.1.1.8/20
нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар, шији је нпсилац ппсла пдређен Сппразумпм п заједнишкпм
наступу:
___________________________________,
са
седищтем
у
_______________________,
улица
_____________________,
ПИБ
_____________,
матишни
брпј
______________,
рашун
бр.__________________________, птвпрен кпд ппслпвне банке ___________________________, кпје заступа
_____________________________, у даљем тексту Исппрушилац
УГПВПРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНП КПНСТАТУЈУ:
да је нарушилац, на пснпву Закпна п јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012) и
ппдзакпнских аката кпјима се уређује ппступак јавне набавке, спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти
дпбара пп партијама, и тп набавке ЈНМВ 1.1.8/20 – материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде за
пптребе Нарушипца, да је Исппрушилац дпбара дпставип ппнуду бр. _________________ пд ____________.гпдине, за
Партију бр.2, кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра;
- да ппнуда Исппрушипца у пптпунпсти пдгпвара спецификацији из кпнкурсне дпкументације, кпја се налази у
прилпгу угпвпра и саставни је деп пвпг угпвпра.
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Предмет угпвпра је исппрука хлпра за пптребе Нарушипца у кплишинама и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у
складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппнудпм Исппрушипца бр. __________ пд ______________.гпдине, у
свему у складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима.
у случају сампсталнпг наступа:
Исппрушилац се пбавезује да Нарушипцу сампсталнп врщи исппруку хлпра и једини је пдгпвпран за изврщеое пвпг
Угпвпра.
у случају наступа са ппдизвпђачем:
Исппрушилац се пбавезује да Нарушипцу врщи исппруку хлпра и натријум хиппхлприта са ппдизвпђашем и једини је
пдгпвпран за изврщеое пвпг Угпвпра без пбзира на брпј ппдизвпђаша.Исппрушилац ће исппруку врщити са
следећим ппдизвпђашима:
1. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, и тп деп исппруке кпји се састпји пд ______________________________, кпја
шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра,
2. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
______________________________, и тп деп исппруке кпји се састпји пд __________________________________, кпја
шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг Угпвпра,
у случају заједничке ппнуде:
Исппрушипци се пбавезују да Нарушипцу заједнп врще исппруку хлпра и натријум хиппхлприта на нашин какп су тп
утврдили Сппразумпм п заједнишкпм наступу брпј _________пд _____________ кпјим су се међуспбнп и према
Нарушипцу пбавезали за реализацију исппруке, и сплидарнп су пдгпвпрни за изврщеое пвпг Угпвпра. Исппруку ће
врщити следећи Исппрушипци:
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1. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, кпји је пдређен кап нпсилац ппсла, и пвлащћен је да предузима све
пптребне правне радое у ппступку реализације предметне јавне набавке,а врщиће и деп исппруке кпји се састпји пд
___________________________________,кпја шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг
Угпвпра,
2. ___________________________________, са седищтем у _______________, улица _________________, ПИБ
_____________, матишни брпј ______________, рашун бр._______________________, птвпрен кпд ппслпвне банке
__________________________________, кпји је пдређен кап нпсилац ппсла, и пвлащћен је да предузима све
пптребне правне радое у ппступку реализације предметне јавне набавке,а врщиће и деп исппруке кпји се састпји пд
___________________________________,кпја шини _____% пд укупне угпвпрене цене – вреднпсти из шлана 2. пвпг
Угпвпра,
КПЛИЧИНА И УГПВПРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Исппрушилац се пбавезује да исппруши тешни хлпр за пптребе Нарушипца у следећим пквирним кплишинамапд 20
тпна и тп пп укупнпј цени на кпја изнпси ____________ динара без ПДВ-а, пднпснп ___________________динара са
ПДВ-пм. И nатријум хиппхлприт за пптребе Нарушипца у следећим пквирним кплишинама пд 1.000 литара и тп пп
укупнпј цени на кпја изнпси ______________ динара без ПДВ-а, пднпснп _________________ динара са ПДВ-пм.
Угпвпрне стране су сагласне да су јединишне цене тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта из става 1 на дан пптписа
пвпг Угпвпра утврђене Обрасцем ппнуде кпји шини саставни деп Угпвпра.
Члан 3.
Јединишне цене из Обрасца ппнуде мпгу се меоати самп у слушају да у тпку изврщеоа угпвпра, дпђе дп раста
пптрпщашких цена у Републици Србији за вище пд 3,5 % пд дана закљушеоа угпвпра, на пснпву званишних ппдатака
Републишкпг завпда за статистику, и тп на пснпву захтева изабранпг ппнуђаша за измену угпвпрене цене.
Укпликп се нарушилац сагласи са захтевпм изабранпг ппнуђаша, измена јединишне цене се мпже угпвприти
пптписиваоем ппсебнпг Анекса угпвпра са важеоем за будуће исппруке.
Све захтеване исппруке, дп дана ппднпщеоа захтева за ппвећаое цене, мпрају се исппрушити пп тада важећпј цени.
РПК, МЕСТП И ДРУГИ УСЛПВИ ИСППРУКЕ
Члан 4.
Исппрука предметних дпбара ће се врщити сукцесивнп, према ппјединашним наручбинама Нарушипца, у перипду пд
гпдину дана пд дана закљушеоа Угпвпра
Нарушилац није пгранишен у ппгледу кплишине дпбара кпју мпже ппрушити у пквиру једне наручбине.
Члан 5.
Исппрука тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта ће се врщити у амбалажи Нарушипца.
3
Тешни хлпр ће се исппрушивати у бпцама пд 1 m , а натријум-хиппхлприт у пластишним бурадима пд 50 литара.
Члан 6.
Нарушилац се пбавезује да 3 календарска дана пре планиранпг преузимаоа пптребне кплишине хлпра и натријум
хиппхлприта, упути Исппрушипцу писану наручбеницу за ппјединашну исппруку пптребне кплишине хлпра и
натријум хиппхлприта, у кпјпј ће ппределити дан преузимаоа.
Рок за сваку појединачну испоруку је __________ дана од захтева Наручиоца.

Све наручбенице тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта Нарушилац мпже упућивати телефакспм, ппщтпм или
електрпнскпм ппщтпм , а укпликп је наручбина изврщена телефакспм или електрпнскпм ппщтпм, Исппрушилац је
дужан да на исти нашин (у писанпј фпрми) Нарушипцу ппщаље пптврду п пријему наручбине.
Члан 7.
Укпликп Исппрушилац, свпјпм кривицпм не дпстави нарушене кплишине предметнпг дпбра у угпвпреним рпкпвима,
Нарушилац задржава правп да пд Исппрушипца тражи исплату угпвпрне казне у изнпсу пд 0,5 % пд вреднпсти (без
ПДВ-а) кпнкретне исппруке, за сваки дан непправданпг кащоеоа.
Нарушилац задржава правп да раскине угпвпр укпликп Исппрушилац, свпјпм кривицпм, буде каснип са исппрукпм
вище пд 5 (пет) дана пд истека угпвпрених рпкпва за исппруку, а Исппрушилац је дужан да, у тпм слушају, исплати
Нарушипцу угпвпрну казну из става 1.пвпг шлана , рашунајући пд дана истека рпка за исппруку па дп дана раскида
угпвпра.
У свакпм слушају Нарушилац задржава правп да пд Исппрушипца захтева накнаду материјалне щтете кпја му је
пришиоена збпг закащоеоа у исппруци.
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Угпвпрне стране се пслпбађају пдгпвпрнпсти за делимишнп или пптпунп неизврщеое угпвпрних пбавеза у слушају
дејства вище силе, кпја се кап таква признаје пп закпну.

Члан 8.
Местп исппруке предметних дпбара је је магацин Нарушипца на адреси: ЈКП Впдпвпд и канализација – Филтерскп
ппстрпјеое, ул. Хачет бб Нпви Пазар
Члан 9.

У рпку пд 5 (пет) дана пд сваке изврщене исппруке предметних дпбара,Исппрушилац је у пбавези да дпставља
Нарушипцу исправне рашуне сашиоене на пснпву дпкумента п преузимаоу рпбе пптписанпм пд стране пвлащћенпг
лица Нарушипца.
Неисправне рашуне Нарушилац ће враћати Исппрушипцу уз захтев да му се дпставе исправни рашуни.
КВАЛИТЕТ ДПБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ , УТВРЂИВАОЕ КПЛИЧИНА ИСППРУЧЕНИХ ДПБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Исппрушилац се пбавезује да, у перипду на кпји је пвај угпвпр закљушен,предметна дпбра исппрушује с пажопм
дпбрпг струшоака и угпвпренпг квалитета, у свему према свпјпј ппнуди брпј ____________ пд ______________
гпдине, технишкпј спецификацији из кпнкурсне дпкументације, важећим прпписима, стандардима и нпрмативима
кпји важе за пву врсту дпбара,упутствима пвлащћених лица Нарушипца и правилима струке и пдредбама пвпг
угпвпра.
Исппрушилац се пбавезује да уз сваку ппјединашну исппруку дпстави пдгпварајућу декларацију (атест) кпјпм се
дпказује угпвпрени квалитет исппрушенпг дпбра и дају ппдаци п датуму прпизвпдое и рпку трајаоа исппрушених
дпбара.
Члан 11.
Приликпм примппредаје, Нарушилац је дужан да исппрушена дпбра прегледа на упбишајени нашин и да свпје
примедбе п видљивим недпстацима писаним путем пдмах саппщти Исппрушипцу
Укпликп се накпн примппредаје на исппрушеним дпбрима ппкаже неки недпстатак кпји се није мпгап пткрити
упбишајеним прегледпм, Нарушилац је дужан да п тпм недпстатку писаним путем пбавести Исппрушипца у рпку пд 5
(пет) дана пд дана када је пткрип недпстатак
У слушају да је Исппрушилац знап или мпрап знати за недпстатке, Нарушилац има правп да се на те недпстатке ппзпве
и када није изврщип свпју пбавезу да дпбра прегледа, пднпснп да благпвременп пбавести Исппрушипца п упшенпм
недпстатку.
Нарушилац мпже раскинути угпвпр, акп је претхпднп пставип Исппрушипцу накнадни примерени рпк за испуоеое
угпвпра, кпји не мпже бити дужи пд 3 (три) дана пд дана пријема пбавещтеоа п недпстацима исппрушених дпбара
пд стране Исппрушипца.
Нарушилац има правп да пд Исппрушипца тражи исплату угпвпрне казне у изнпсу пд 0,5 % пд вреднпсти (без ПДВ-а)
целе кпнкретне исппруке , за сваки дан пд дана изврщене примппредаје дпбара са недпстацима дп дана изврщене
примппредаје дпбара пдгпварајуће кплишине и квалитета.
Нарушилац мпже раскинути угпвпр и без пстављаоа накнаднпг рпка, акп га је Исппрушилац пбавестип да неће да
испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да Исппрушилац неће да испуни угпвпр, пднпснп када је пшигледнп да
Исппрушилац неће мпћи да испуни угпвпр ни у накнаднпм рпку.
ПЛАЋАОЕ
Члан 12.
Угпвпрне стране су сагласне да ће се плаћаое пп пвпм Угпвпру врщити напснпву исправних рашуна за исппрушена
предметна дпбра у рпку пд _______ дана пд дана исппстављаоа исправнпг рашуна за сваку ппјединашну исппруку.
Плаћаое ће се врщити на рашун Исппрушипца брпј__________птвпрен кпд ____________банке.
РПК ВАЖЕОА УГПВПРА
Члан 13.
Овај Угпвпр се закљушује на пдређенп време, а крајои рпк за важеое пвпг Угпвпра је гпдину дана пд дана
закљушеоа угпвпра без пбзира да ли су исппрушене пквирнп угпвпрене кплишине тешнпг хлпра и натријум
хиппхлприта.
Угпвпр се мпже раскинути пре истека угпвпренпг перипда у слушају да се п тпме сппразумнп сагласе угпвпрне
стране.
Угпвпр се мпже раскинути пре истека угпвпренпг перипда у слушајевима из шлана 7. и 11. пвпг Угпвпра.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 14

Кплишине тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта из шлана 2. пвпг Угпвпра, пквирнп су предвиђене пптребе
Нарушипца.
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Нарушилац ће врщити набавку тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта у кплишинама кпје пдгпварају
оегпвим стварним пптребама.
Збпг угпвпренпг нашина прпмена јединишних цена, максимални финансијски изнпс дп кпјег ће се врщити
набавка тешнпг хлпра и натријум хиппхлприта пп пвпм Угпвпру, шине предвиђена финансијска средства
Нарушипца.
Члан 15.
За све пнп щтп у ппгледу права и пбавеза угпвпрних страна, није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоују се пдредбе
Закпна п пблигаципним пднпсима.
Члан 16.
Угпвпрне стране су сагласне да ће сва сппрна питаоа у вези с применпм пвпг угпвпра настпјати да реще сппразумнп,
мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое.
У слушају да настали сппр не мпже да се рещи мирним путем, надлежни суд за рещаваое сппра биће надлежни суд
у Нпвпм Пазару.
Члан 17.
Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) пригиналних примерака, пд кпјих пп 2(два) примерка задржава свака угпвпрна
страна.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИСПОРУЦИОЦА

__________________________

________________________

Наппмена: Овај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем. Акп
ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр
дпдељен,нарушилац ће Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне рефренце.У мпделу угпвпра су наведена
пп три пптенцијална ушесника у заједнишкпј ппнуди и ппдизвпђаша . У слушају оихпвпг већег брпја пптребнп је
кппирати странице на кпјима је предвиђенп навпђеое псталих ушесника у заједнишкпјппнуди, пднпснп ппдизвпђаша
и наставити низ редних брпјева и унети захтеване ппдатке за препстале ушеснике ппдизвпђаше. Кппиране странице
пвлащћенп лице ппнуђаша је дужнп да пптпище и пвери пешатпм.
ПБРАЗАЦ 10.
IX

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Ппнуђаш мпже у пквиру ппнуде да дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде.
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва.
Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни Нарушипца , Нарушилац ће у складу са
шланпм 88 став 3. Закпна п јавним набавкама Ппнуђашу надпкнадити трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су
израђени у складу са технишкпм спецификацијпм нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа , ппд
услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди и п тпме дпставип пдгпварајући дпказ.
ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Датум:

Пптпис пвлащћенпг лица
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__________________________

М.П.

________________________

X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
ПБРАЗАЦ 11.
ПАРТИЈА 1.- Алуминијум сулфат
У складу са шланпм 26. Закпна, __________________________________________________, даје:
(Назив ппнуђаша)
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке ЈНМВ
1.1.8/20 материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар
, и тп за Партију 1. - набавке алуминијум сулфата, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

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

ПБРАЗАЦ 12.
ПАРТИЈА 2. Тешни хлпр и жавелпва впда (Натријум хиппхлприт)
У складу са шланпм 26. Закпна, _________________________________________________, даје:
(Назив ппнуђаша)
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке ЈНМВ
1.1.8/20 материјал за прешищћаваое и санитарну кпнтрплу впде нарушипца ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар
, и тп за Партију 2. - набавке хлпра и натријум хиппхлприда ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима
или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: 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
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трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг
ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.

XI ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКПНА
ПБРАЗАЦ 13.
Назив ппнуђаша:____________________________________________
Седищте ппнуђаша:__________________________________________
Улица и брпј:_______________________________________________
Телефпн:___________________________________________________
Датум:_____________________________________________________
Брпј ппнуде:________________________________________________
У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш ____________________ у ппступку јавне набавке, ЈНМВ 1.1.8/20 материјал за прешищћаваое и санитарну
кпнтрплу впде ппштпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине.
Местп: ___________________
Датум:____________________

Пптпис пвлащћенпг лица
М.П.

__________________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг
ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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