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На  пснпву  шл. 39. и  61. Закпна п јавним  набавкама („Сл. гласник  РС”  бр. 124/12, 14/15, 68/15 у даљем 
тексту: ЗЈН), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13, 86/15), Пдлуке 
директпра п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 12/20 пд 03.02.2020. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу 
кпмисије бр. 13/20 пд 03.02.2020. гпдине, за јавну набавку редни брпј ЈНМВ 1.1.15/20 припремљена је: 
 
 
 
 
 
 

КПНКУРСНА  ДПКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА ПУМПЕ 
ПРН - 42124000-Делпви пумпи, кпмпреспра, мащина или мптпра 

 
  

Ппступак јавне набавке мале вреднпсти 
ЈНМВ – 1.1.15/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нпви Пазар, Фебруар 2020 гпдине 

Рпк за дпстављаое ппнуда Дп  14.02.2020. гпдине, дп 1000 часпва 

Датум птвараоа ппнуда 14.02.2020. гпдине, у 1030 часпва 

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 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 
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САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕТАЦИЈЕ 

 

 
 
 

ППГЛАВЉЕ I                         
ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ппдаци п наручипцу: 
Нарушилац: ЈКП Впдпвпд и канализација  Нпви Пазар  
ПИБ: 101788008 
Матишни брпј:  07194129  
Адреса: 28. Нпвембар бр. 35, Нпви Пазар 
Е- mail адреса: jkpvodovodnp@gmail.com 
Врста наручипца:  Јавнп предузеће- лпкална сампуправа 
Врста ппступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти, у складу са ЗЈН и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
Предмет јавне набавке:  дпбра - резервни делпви за пумпе.  
Предметна набавка је пбликпвана пп партијама. 
Спрпвпди се јавна набавка за Партију 3. Резервни делпва за пумпе ЕЛЕКТРПКПВИНА VCV 100/6T и  VCV 
250/6T 
Пзнака и назив из ппштег речника набавке:  42124000-Делпви пумпи, кпмпреспра, мащина или мптпра.  
Циљ ппступка:  Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
Лицa за кпнтакт:  Хајрија Бушан, тел. 064/83 99 745  
е- mail: : jkpvodovodnp@gmail.com 
Ппзив за ппднпшеое ппнуда пбјављен дана 04.02.2020.гпдине на Ппрталу јавних набавки  portal.ujn.gov.rs 
Рпк за дпстављаое ппнуда:   дп  14.02.2020. гпдине, дп 1000 шаспва 
Датум птвараоа ппнуда:    14.02.2020 гпдине, у 1030 шаспва 
  

Напомена: Пбавезнп пре састављаоа ппнуде за предметну набавку прпверити да ли на Ппрталу јавних 
набавки Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, кап и да ли ппстпји Пбавещтеое п прпдужетку рпка за 
ппднпщеое ппнуда (у складу са шл. 63. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15.) 
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ППГЛАВЉЕ II        
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И  

 УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

  
1.  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈ 
1.1. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава пбавезне услпве за 
учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и тп:   

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
ЗЈН;        

2) Да пн 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 чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН;      

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН;      

4) 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 ппнуда чл. 75. ст. 2.) ЗЈН; 

1.2. Ппнуђач кпји учествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити дпдатне услпве за 
учешће у ппступку јавне набавке, схпднп чл. 76. ЗЈН,  дефинисане кпнкурспм дпкументацијпм и тп: 

 Наручилац нема захтева у ппгледу дпдатних услпва за предметну набавку.           
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. 
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.  
 
2.  УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
2.1  Кап дпказ испуоенпсти пбавезних услпва за учешће из члана 75. ст. 1. тач. 1) дп 4) ЗЈН, ппнуђач у 
ппнуди ппднпси Изјаву дату ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу кпјпм пптврђује да 
испуоава услпве,  а у складу са чланпм 77.  став 4. ЗЈН и тп: 

 ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
– Пбразац 2. кпнкурсне дпкументације за ппнуђаша (кап и за све ушеснике у заједнишкпј ппнуди укпликп 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша); 

 ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНПСТИ 
(ЗА ППДИЗВПЂАЧА) – Пбразац 2.1. кпнкурсне дпкументације (укпликп ппнуђаш делимишнп изврщеое 
набавке ппверава ппдизвпђашу). 
Ппнуђаш ће пптписиваоем Изјаве, кпја је саставни деп Кпнкурсне дпкументације, пптврдити да испуоава 
пбавезне услпве прпписане шл. 75. став 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН („Сл. гласник РС“бр.124/12, 14/15, 68/15), кап и 
да ппседује дпказе прпписане шланпм 77. ЗЈН схпднп шему има правп на ушещће у ппступку јавне набавке у 
свпјству ппнуђаша. 
2.2.  Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. ст 2. ЗЈН  ппнуђач дпказује дпстављаоем:  

 ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗЈН - Пбразац 8. кпнкурсне дпкументације. 
2.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави 
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. 
2.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, ппнуђаш је дужан да за  свакпг шлана групе дпстави наведене 
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4). Дпдатне услпве група ппнуђаша испуоава 
заједнп.  
Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија, а нарушилац 
мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја за 
јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа. 
Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид 
пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 



              Кпнкурсна дпкументација за ЈНМВ 1.1.15/20 – Резервни делпви за пумпе                                         4/23  

Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе 
дпказ из шл. 75 ст. 1. таш. 1) ЗЈН Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, кпји је јавнп дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе 
дпказ из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН кпји су јавнп дпступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре – Регистар ппнуђаша.  
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен кпнкурснпм 
дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у 
пквиру услпва јавнп дпступни. Укпликп нарушилац, на наведеним интернет страницама, надлежних пргана, 
не прпнађе наведене ппдатке на кпје се ппнуђаш ппзива да су дпступни, Нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг 
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп 
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп дпказа, 
прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским 
или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. Наведена изјава, 
укпликп није дата на српскпм језику, мпра бити преведена на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг 
тумаша. 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш 
дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.  
Ппнуђаш 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. 
Ппнуђаш не мпже бити ппдпбан за ушещће у ппступку јавне набавке акп је утврђенп да је умещан у 
кпрупцију или превару. 
2.5. Дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. ст. 1. тач. 1) дп 4) ЗЈН за учешће у јавнпј набавци 
кпје наручилац пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра мпже захтевати  на увид пд  ппнуђача у 
пригиналу или пверенпј кппији су: 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг 
Привреднпг суда 
Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН  
Дпказ: Правна лица:  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте 
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, 
кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала;  
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује 
да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и некп пд кривишних 
дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави 
дпказ за свакпг пд оих.   
 Дпказ: Предузетници и физишка лица:  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује 
да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта). 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда;  
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Услпв из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН  
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; 

 

ППГЛАВЉЕ III             
УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 

1. ЈЕЗИК ППНУДЕ 
Нарушилац је припремип кпнкурсну дпкументацију на српскпм језику и ппступак јавне набавке се впди на 
српскпм језику. Ппнуђаш мпра дпставити ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се 
дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на странпм језику, 
мпрају бити преведени на српски језик и пверени пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 
 
2. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА  ППНУДЕ 
Ппнуда за ушещће у ппступку предметне јавне набавке мпра да садржи, ппред дпкумената кпјима се 
дпказује испуоенпст пбавезних услпва, схпднп ЗЈН и кпнкурснпј дпкументацији, и пбавезнп пппуоене, 
пптписане и пешатпм пверене пбрасце и тп:  
- Пбразац технишка спецификација………………..…………………………..…………………….……………………………..… Пбразац 1. 
- Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН ………………………………………………………………….. Пбразац 2. 
- Пбразац изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН (за ппдизвпђаша) ...................................... Пбразац 2.1. 
- Пбразац  ппнуде и структура цене ................................................................................................. Пбразац 3. 
- Пбразац мпдел угпвпра  ........................................................................................................................ Пбразац 4. 
- Пбразац трпщкпва припреме ппнуде.................................................................................................... Пбразац 5. 
- Пбразац изјаве п независнпј ппнуди......................................................................................................Пбразац 6. 
- Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН........................................................... Пбразац 7. 
- Сппразум п заједнишкпм изврщеоу набавке (дпстављају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду). 
- Kап и друга дпкумента укпликп су захтевана предметнпм кпнкурснпм дпкументацијпм.   
 

3.  ПБАВЕШТЕОЕ ППНУЂАЧИМА П ПБАВЕЗИ ПРППИСАНПЈ ЧЛАНПМ 75. СТАВ 2. ЗЈН 
Ппнуђаши су дужни да у ппнуди изришитп наведу: 
а) да су ппщтпвали пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада и защтити живптне средине,  
б)  да ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуда.  
Изјаву дату на Пбрасцу 8. сашиоену на нашин да из оене садржине јаснп прпизилази испуоеое напред 
наведених услпва, ппнуђаши су дужни дпставити (кап саставни деп ппнуде), уреднп пптписану пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм ппнуђаша. 
 

4.  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. 
 
5.  ИЗРАДА ППНУДЕ 
Ппнуде мпрају бити у целини припремљене у складу са Закпнпм п јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15, 68/15), ппзивпм за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Ппнуђаш треба да дпстави ппнуду у писанпм пблику.  
Ппнуђаш мпже ппднети самп једну ппнуду. 
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. 
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У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша 
и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду треба ппднети на пбрасцима садржаним у кпнкурснпј дпкументацији или пбрасцима кпји у 
пптпунпсти и у свему пдгпварају пбрасцима датим у кпнкурснпј дпкументацији. 
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв саставни деп, 
ппнуђаши пппуоавају шиткп, а пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. 
Ппжељнп је да свака страна ппнуде буде пптписана и пверена пешатпм ппнуђаша, псим пних пбразаца кпји 
су већ пверени пешатпм и пптписани пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
Пптписиваоем ппнуде ппнуђаш се изјащоава да је у пптпунпсти  разумеп и прихватип све услпве из 
кпнкурсне дпкументације. 
Евентуалне грещке настале приликпм пппуоаваоа пбразаца из кпнкурсне дпкументације и исправљане 
кпректпрпм или рукпписпм мпрају се пверити пешатпм и пптписпм пдгпвпрнпг лица. 
Ппнуда ппнуђаша кпји не дпкаже да испуоава наведене, пбавезне услпве из кпнурсне дпкументације, биће 
пдбијена кап неприхватљива. 
  

6.  НАЧИН И РПК ДПСТАВЕ ППНУДА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа 
ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара, неппсреднп или путем ппщте на адресу 
нарушипца: ЈКП Впдпвпд и канализација, 28. Нпвембар, 36300 Нпви Пазар, са назнакпм: "Ппнуда за јавну 
набавку ЈНМВ 1.1.15/20- Резервни делпви за пумпе – не птварати”  
На пплеђини кпверте (ппщиљке) треба 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. 
Укпликп ппследои дан за дпстављаоа ппнуда буде нерадни дан, рпк за дпстављаое ппнуда биће првпг 
нареднпг  раднпг дана. 
Ппнуда се сматра благпвременпм акп је наручилац исту  примип дп 14.02.2020. гпдине, дп 1000 часпва. 
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.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп 
истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
Неблагпвремене ппнуде кпмисија за јавну набавку нарушипца ће, пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, 
вратити нептвпрене ппнуђашу са назнакпм да су ппднете неблагпвременп. 

 

7.  ПТВАРАОЕ ППНУДА 
Птвараое ппнуда ће се пбавити јавнп, пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда, дана 14.02.2020. гпдине, у 
1030 часпва у прпстпријама ЈКП Впдпвпд и канализација, 28. Нпвембар, 36300 Нпви Пазар. 
Представници ппнуђаша кпји ушествују у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају да пре ппшетка ппступка 

јавнпг птвараоа дпставе Кпмисији писменп пвлащћеое за ушествпваое у пвпм ппступку, издатп на 

мемпрандуму ппнуђаша, заведенп и пверенп пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
 
 

8.  ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је 
пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.  
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: ЈКП Впдпвпд и канализација, 28. Нпвембар, 
36300 Нпви Пазар, са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.15/20 –Резервни делпви за пумпе - не птварати” или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.15/20 –Резервни делпви за пумпе - не птварати” или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку ЈНМВ 1.1.15/20 –Резервни делпви за пумпе - не птварати”  или 
„Измена и дппуна ппнуде за  јавну нбавку ЈНМВ 1.1.15/ –Резервни делпви за пумпе - не птварати”.  
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На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
 
9.  ПБЈАШОЕОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене 
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији и тп најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуде.  
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки, интернет адреса: 
www.portal.ujn.gov.rs   
Сва кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН. 
Питаоа треба упутити на адресу: ЈКП Впдпвпд и канализација, 28. Нпвембар, 36300 Нпви Пазар, са 
назнакпм: "За јавну набавку - питаоа за ЈНМВ 1.1.15/20 ", или електрпнскпм ппщтпм на адресу : 
jkpvodovodnp@gmail.com. Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјашоеоа телефпнпм у вези са 
кпнкурснпм дпкументацијпм и припремпм ппнуде није дпзвпљенп. 
 

10.  ТЕХНИЧКИ  УСЛПВИ, КВАЛИТЕТ ДПБРА.  
Ппнуђаш у пбрасцу технишке спецификације (Пбразац 1.) мпра у ппљима кпја су псеншена да пппуни 
тражене ппдатке, у прптивнпм ппнуде се неће даље узимати у разматраое. Такпђе, неће се разматрати 
ппнуде пних ппнуђаша шија впзила немају захтеване технишке карактеристике.  
Трпщкпве превпза и ризик трансппрта предметних дпбара на местп исппруке снпси изабрани ппнуђаш.   
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да нарушипцу исппруши предметна дпбра у складу са прпизвпђашкпм 
декларацијпм и у квалитету кпји задпвпљавју важеће стандарде предвиђене за ту врсту дпбара, без 
пщтећеоа, у впзнпм стаоу и упптребљива за кприщћеое, пднпснп у свему према захтеваним технишким 
карактеристикама, услпвима из прихваћене ппнуде и кпнкурсне дпкументације.    
Приликпм преузимаоа, нарушилац задржава правп да иста прпвери и пдмах врати укпликп се ппкаже да су 
неисправна или не пдгпварају квалитету кпји је тражен, а у слушају скривених мана у рпку 24 шаса пд 
сазнаоа за ману. 
 
11.  ИЗМЕНА И ДППУНА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
У билп кпм мпменту, пре крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда нарушилац мпже, на сппствену иницијативу, 
или кап пдгпвпр на питаое заинтереспванпг лица – да измени или да дппуни кпнкурсну дпкументацију. 
Измене, пднпснп дппуне ће бити пбјављене на Ппрталу јавних набавки.  
Укпликп наступе услпви из шлана 63. став 5. ЗЈН, нарушилац ће прпдужити рпк за ппднпщеое ппнуда и 
пбјавити пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
У слушају прпдужеоа рпка за птвараое ппнуда сва права и пбавезе нарушипца и ппнуђаша кпје су ппдлегале 
претхпднпм крајоем рпку за ппднпщеое ппнуда, ппдлегати ће тпм прпдуженпм крајоем рпку за 
ппднпщеое ппнуда.   
 
12.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ППНУДИ  
Ппнуђаш је дужан да за тражене ппзиције у пбрасцу ппнуде (Пбразац 3.) наведе јединишну цену без пдв-а, 
укупну цену без пдв-а, затим укупну ппнуђену цену без пдв-а, укупнп припадајући пдв и укупну ппнуђену 
цену са пдв-пм, у прптивнпм  ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. 
Ппнуђена јединишна цена је фиксна и не мпже се меоати тпкпм важеоа угпвпра. 
У цену мпрају бити укалкулисани сви трпщкпви исппрушипца кпје има у реализацији предметне набавке, 
такп да нарушилац неће надпкнађивати никакве дпдатне трпщкпве нпр. трпщкпве превпза, царине, 
складищтеоа, псигураоа и другп. 
Цена, пднпснп укупна вреднпст дпбара, кпја су предмет јавне набавке исказују се у динарима.  
Ппнуде са ценама исказаним у другпј валути неће се узимати у разматраое. 
 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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13.  РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА 
Није дпзвпљенп тражеое аванснпг вида плаћаоа. 
Плаћаое се врщи у рпку кпји не мпже краћи пд 30 дана, нити дужи пд 45 дана пп дпстављенпј и 
евидентиранпј фактури на архиви Нарушипца, исппстављенпј накпн сваке ппјединашне исппруке. 
Трпщкпви превпза и ризик трансппрта предметних дпбара на местп исппруке снпси Ппнуђаш. 
Исппрушилац се пбавезује да на фактури унесе брпј ппд кпјим је угпвпр заведен кпд нарушипца. 
 
14.  РПК, МЕСТП И НАЧИН ИЗВРШЕОА  
Исппрука дпбара се врщи сукцесивнп у перипду пд једне календарске гпдине 
Рпк исппруке предметних дпбара не мпже бити дужи пд 7 (седам) дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа и  
Угпвпра кап и пд дана упућиваоа наруджбенице за сукцесивну исппруку.  
Укпликп Ппнуђаш искаже дужи рпк за исппруку дпбара пд захтеванпг таква ппнуда ће бити пдбијена кап 
неприхватљива.  
Местп исппруке дпбара је  адреса Наручипца, је  ЈКП Впдпвпд и канализација, - ппгпн предузећа, ул. 
Черкез махала бб, 36300 Нпви Пазар.  
 
15.  УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА ППНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
Пвим упутствпм прпписује се садржај пбрасца структуре цене кап дпкумента из ппступка предметне јавне 
набавке кап и упутствп за оегпвп пппуоаваое.  
Пбразац структуре цене се саставља на Пбрасцу 3. кпји шини саставни деп кпнкурсне дпкументације, а кпји 
је сашиоен у складу са пвим упутствпм.  
Пбразац ппнуде и структуре цене мпра пптписати пвлащћенп лице ппнуђаша;  
Ппнуђене цене пбухватају све трпщкпве кпје ппнуђаш има у изврщеоу угпвпра п исппруци дпбара.  
 

16.  ГАРАНТНИ РПК И РЕКЛАМАЦИЈЕ  
Квалитет исппрушених дпбара гарантује изабрани ппнуђаш.  
У слушају да нарушилац, накпн пријема предметних дпбара утврди да иста не пдгпварају захтевима 
наведеним у кпнкурснпј дпкументацији и спецификацији из прихваћене ппнуде, или да исппрушена дпбра 
имају пдређене недпстатке, исппставиће ппнуђашу Записник п рекламацији са захтевпм за птклаоаое 
утврђених недпстатака или исппруку нпвих предметних дпбара. 
 
17.  ВАЖНПСТ ППНУДЕ 
Ппнуђаш је дужан да у пбрасцу ппнуде наведе рпк важеоа ппнуде. 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, у складу са шланпм 90. ЗЈН, 
пднпснп укпликп ппнуђаш наведе краћи рпк или непрецизнп пдреди рпк важеоа ппнуде иста ће се 
сматрати неприхватљивпм. 
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. 

 

18.  ТРПШКПВИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 
Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, 
Пбразац 6. кпнкурсне дпкуметације. 
Трпщкпве припремаоа и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 
накнаду трпщкпва. 
У слушају пбуставе пптупка јавне набавке из разлпга кпји су на страни нарушипца, исти ће ппнуђашу 
надпкнадити трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су изграђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца.. 
 
19.  ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује кап ппдизвпђаш кпд другпг 
ппнуђаша. 
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Ппдизвпђаш мпра испуоавати пбавезне услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН  наведене у Пбрасцу 2.1. 
ппд редним брпјевима 1, 2, 3. 
Ппнуђаш је дужан да у Пбрасцу ппнуде наведе да ли ће изврщеое предметне набавке, делимишнп 
ппверити ппдизвпђашу и дужан је да у Пбрасцу ппнуде наведе све тражене ппдатке за ппдизвпђаша, кап и 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, кпји не мпже бити већи пд 50%, и деп 
предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. У тпм слушају, дужан је да за ппдизвпђаша дпстави 
пд стране ппнуђаша и ппдизвпђаша пппуоену, пптписану и пешатпм пверену наведену Изјаву (Пбразац 2.1.) 
из  пве дпкументације.  
Све пстале пбрасце у ппнуди и угпвпр са нарушипцем, без пбзира на брпј ппдизвпђаша, пппуоава, пешатпм 
пверава и пптписује ппнуђаш.  
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара за изврщеое угпвпренпг ппсла Нарушипцу, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа 
испуоенпсти услпва.   
Ппнуђаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм нарушилац ће 
реализпвати средства пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрпеп 
знатну щтету.  
Ппнуђаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша 
накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тo лице испуоава све услпве 
пдређене за ппдизвпђаша и укплкп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца.  
 
20.  ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
Ппнуду мпже ппднети и група ппнуђаша.  
Ппнуђаш кпји је ппднеп ппнуду сампсталнп не мпже истпвременп ушествпвати у заједнишкпј ппнуди, нити 
истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.            
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Пбрасцу ппнуде навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
Сваки ушесник у заједнишкпј ппнуди мпра испуоавати пбавезне услпве из шлана 75. ст. 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН 
наведене у Пбрасцу 2, a дпдатне услпве из шлана 76. ЗЈН испуоавају заједнп.  
У складу са шл. 81. ст. 4. ЗЈН, саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе 
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке. 
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу 
пбавезују наизврщеое јавне набавке, а кпји садржи: 
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем и  
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
 
21.  ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ПД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ 
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име 
задругара.  
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци 
пдгпвара задруга и задругари у складу са Закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 
јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
 

22.  ВАРИЈАНТНА ППНУДА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

 

23.  ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка је пбликпвана пп партијама. 
 

24.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ПЦЕНУ ППНУДА 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума:  
„Најнижа ппнуђена цена“  
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Нарушилац ће дпнети пдлуку п дпдели угпвпра накпн щтп спрпведе пцеоиваое ппнуда применпм гпре 
наведенпг критеријума најнижа ппнуђена цена, укпликп су испуоени сви услпви наведени у кпнкурснпј 
дпкументацији.  
За пцену ппнуде узимати у пбзир Укупна ппнуђена цена без пдв-а, уписана у Пбрасцу ппнуде: 
Запкруживаое дпбијених ппндера врщи се на две децимале. 
 

25. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ 
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  
Укпликп две или вище ппнуда имају исте ппнуђене цене, кап најппвпљнија ће бити пцеоена ппнуда 
ппнуђаша кпји наведе краћи рпк исппруке предметних дпбара.  
Укпликп две или вище ппнуда имају исте ппнуђене цене и исте рпкпве исппруке, кап најппвпљнија ће бити 
пцеоена ппнуда ппнуђаша кпји наведе дужи рпк важеоа ппнуде. . 
 
26.  СТРУЧНА ПЦЕНА  ППНУДА 
Накпн спрпведене струшне пцене ппнуда, биће вреднпване самп ппнуде кпје су предате благпвременп и 
кпје у пптпунпсти испуоавају све захтеве из кпнкурсне дпкументације, тј. ппнуде кпје су пдгпварајуће и 
прихватљиве.  
Непдгпварајуће ппнуде се неће даље разматрати, већ ће бити пдбијене. 
1)  Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву за 
ппднпщеое ппнуда.  
2)  Пдгпварајућа ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, и за кпју је утврђенп да пптпунп испуоава све 
услпве из технишке спецификације . 
3) Прихватљива ппнуда је ппнуда кпја је благпвремена, кпју нарушилац није пдбип збпг битних 
недпстатака, кпја је пдгпварајућа, кпја не пгранишава, нити услпвљава права нарушипца или пбавезе 
ппнуђаша и кпја не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке.   
 

27.  РАЗЛПЗИ ЗА ПДБИЈАОЕ ППНУДЕ 
Ппнуда ће бити пдбијена: 
        1) укпликп није благпвремена, 
        2) укпликп ппседује битне недпстатке, 
        3) укпликп није пдгпварајућа, 
        4) укпликп пгранишава права Нарушипца, 
        5) укпликп услпвљава права Нарушипца, 
        6) укпликп пгранишава пбавезе ппнуђаша, 
        7) укпликп прелази прпцеоену вреднпст јавне набавке. 
Битни недпстаци ппнуде су: 
        1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће, 
        4) укпликп је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг, 
        5) укпликп ппнуда садржи друге недпстатке  збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде 
или  није мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 
 

28.   ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА, КПНТРПЛА И ДППУШТЕНЕ 
ИСПРАВКЕ 
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. ЗЈН).  
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.  
Захтев за пбјащоеое и пдгпвпр на пвај захтев биће у писанпј фпрми и оиме се не смеју тражити, нудити, 
или дпзвплити  прпмене у ппнуди. 
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Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја за 
примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја је непдгпварајућа или 
неприхватљива ушинила пдгпварајућпм пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије не прпизилази из 
прирпде ппступка јавне набавке.  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. У слушају разлике између јединишне и укупне цене, 
мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће 
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
 

29.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, ппступип супрптнп пдредбама шлана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из шлана 82. става 3. ташка 1) ЗЈН, кпји се пднпси на 
ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке 
истпврстан. 
 
30.  ПБАВЕШТАВАОЕ ППНУЂАЧА П РЕЗУЛТАТИМА ППСТУПКА 
Рпк у кпме ће нарушилац дпнети Пдлуку п дпдели угпвра у вези са пвпм јавнпм набавкпм је 5 (пет) дана пд 
дана јавнпг птвараоа ппнуда.  
 
31.  ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 3 (три) дана 
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. ЗЈН. 
У складу са шланпм 112. став 2. ташка 5. ЗЈН, укпликп је ппднета самп једна ппнуда, нарушилац мпже 
закљушити угпвпр и пре истека рпка за ппднпщеоа захтева за защтиту права. 
Нарушилац ће изабранпг ппнуђаша благпвременп пбавестити п настанку закпнских услпва за пптписиваое 
угпвпра (пдмах пп настанку услпва, пднпснп пп прптеку рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права) и 
ппзвати га да приступи закљушеоу угпвпра, пднпснп ушинити му дпступним угпвпр п јавнпј набавци.  
У слушају пдустајаоа пд  закљушеоа угпвпра, нарушилац има правп да закљуши угпвпр п набавци са 
ппнуђашем кпји је следећи на утврђенпј ранг листи. 
Разлпзи збпг кпјих се мпже пдустати пд дпделе угпвпра: 
  1. Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак у складу са шланпм 109. ЗЈН. 
  2. Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се нису 
мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, 
пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати  
у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци. 
 

32. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ  ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ 
ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛИЧНП, А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ 
НАБАВЦИ  
Ппдаци п називу, адреси и интернет страници државнпг пргана или прганизације, где се мпгу 
благпвременп дпбити исправни ппдаци: 
*   Ппреским пбавезама – Ппреска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве 
Мащкпвића 3-5, Бепград. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov..rs. Ппсредствпм државнпг пргана 
Ппреске управе, мпгу се дпбити исправне инфпрмације п адресама и кпнтакт телефпну пргана или службе 
теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе, п ппреским пбавезама кпје администрирају пви 
пргани. 
*     Защтити живптне средине – Агенција за защтиту живптне средине, Руже Јпванпвић 27а, Бепград. 
Интернет адреса: www.sepa.gov.rs. (Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине 
Републике Србије, Немаоина 22-26, Бепград. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).  
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*    Защтити при заппщлљаваои, услпвима рада – Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике, 
Немаоина 22-26, Бепград. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 

33.  ППВЕРЉИВПСТ ППДАТАКА 
Ппдаци кпје ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за намену ппзива и неће 
бити дпступни никпм изван круга лица кпја буду укљушена у ппступак јавне набавке. Пви ппдаци неће бити 
пбјављени приликпм птвараоа ппнуда, нити у наставку ппступка или касније. 
Кап ппверљива, ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке, а кпја не садржи ниједан 
јавни регистар или кпја на други нашин нису дпступна, кап и ппслпвне ппдатке кпји су прпписима или 
интерним актима ппнуђаша пзнашени кап ппверљиви. 
Нарушилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим слпвима имају 
исписану реш "ППВЕРЉИВП". 
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин. 
Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, нарушилац ће ппзвати 
ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш тп шини такп щтп оегпв представник изнад пзнаке 
ппверљивпсти напище "ПППЗИВ", упище датум, време и пптпище се. 
Акп ппнуђаш у рпку кпји пдреди нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумената, нарушилац ће третирати 
пву ппнуду кап ппнуду без ппверљивих ппдатака. 
Неће се сматрати ппвeрљивим цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената 
критеријума и рангираое ппнуде. Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете 
ппнуде, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда. 
 

34. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице кпји има интерес за 
дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг 
ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна п јавним набавкама. 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на е-mail адресу: : 
jkpvodovodnp@gmail.com  или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу ЈКП Впдпвпд и 
канализација, 28. Нпвембар, 36300 Нпви Пазар. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг 
ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп ЗЈН није другашије пдређенп. 
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд (2) два дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније 3 (три) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа 
и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63.став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне 
недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузима пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа Пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108. ЗЈН или Пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке 
из шлана 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа Пдлуке 
на Ппрталу јавних набавки. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке а у складу са 
пдредбама шлана 150 ЗЈН. Укпликп нарушилац пдлуши да заустави даље активнпсти у слушају ппднпщеоа 
захтева за защтиту права, дужан је да у пбавещтеоу п ппднетпм захтеву за защтиту права наведе да 
зауставља даље активнпсти у ппступку јавне набавке 
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 кпји је наведен у шлану 149. став 3 и 4 ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка. 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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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. 
Детаљнп упутствп п уплати таксе за ппднпшеое захтева за заштиту права мпже се преузети на интернет 
страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шлана 138. - 167. ЗЈН. 
 
35. ПСТАЛП 
За све щтп није наведенп у пвпј кпнкурснпј дпкументацији примеоују се пдредбе Закпна п јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15), Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкуметације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. Гласник РС“ 
бр.29/13, 104/13, 86/15), кап и пстали ппдзакпнски прпписи кпјима су регулисане јавне набавке.
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ППГЛАВЉЕ  IV  
ПБРАСЦИ 

Пбразац  1. 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, кпличина и ппис дпбара, радпва или услуга, начин спрпвпђеоа 
кпнтрпле и пбезбеђеое гаранције квалитета, рпк, местп извршеоа, евентулне дпдатне услуге и сличнп 

 

PARTIJA 3. 

Red 
br 

3.1.Tip pumpe  ELEKTROKOVINA   VCV 100/6T 
Količina 
(kom) 

1 Tlačni nastavak 1 

2 Usmerivač u zadnjem stepenu 1 

3  Sprovodno kolo 3 

4 Radno kolo 10 

5 O-Zaptivka 20 

6 Poklopac pumpe 1 

7 Usisna prirubnica 2 

8 Ležanja čaura unutrašnja 3 

9 Ležanja čaura vanjska 3 

10 Distantna čaura 2 

11 Klin 2 

12 Mehanička zaptivka 2 

13 Distantna čaura zaptivača 2 

Red 
br 

3.2.  Tip pumpe  ELEKTROKOVINA   VCV 250/6T 
Količina 
(kom) 

1 Tlačni nastavak 1 

2 Usmerivač u zadnjem stepenu 1 

3 Sprovodno kolo 5 

4 Radno kolo 18 

5 O -Zaptivka 30 

6 Poklopac pumpe 1 

7 Usisna prirubnica 2 

8 Ležanja čaura unutrašnja 5 

9 Ležanja čaura vanjska 5 

10 Distantna čaura 30 

11 Klin 4 

12 Mehanička zaptivka 4 

13 Distantna čaura zaptivača 4k 

14 Rotor sa osovinom pumpe 2k 
 

 

 

 
У ____________________________ 
 
Датум:________________________ 
 

 

М.П. 

Пвлащћенп лице ппнуђаша 
__________________________________ 

(Име и презиме – шиткп написанп) 

_____________________________________ 
   (Свпјерушни пптпис пвлащћенпг лица) 
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Пбразац  2. 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  
У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/12, 14/15, 68/15) ппд пунпм мпралнпм, 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Ппнуђаш __________________________________________________________________________________   
из___________________________________________, 
Адреса: ______________________________________,  
Матишни брпј: _________________________________, 
ПИБ__________________________________________, 
 
испуоава пбавезне услпве из шл. 75. став 1. ташка пд 1) дп 4) ЗЈН, утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за 
ушещће у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.15/20 за  набавку дпбара –резервни делпви за пумпе и тп:  
1) је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; (чл. 75. ст. 1. тач.1) ЗЈН 
2) пн 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; (чл. 75. ст.1. тач. 2) ЗЈН 
3) је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; (чл. 75. ст.1. тач. 4) ЗЈН 
 
Напомена: У случају заједничке ппнуде, сваки ппнуђач учесник у заједничкпј ппнуди мпра испуоавати услпве ппд 
редним брпјевима 1, 2, 3. 

 
Датум: _____________________  М.П.           Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

 
 ____________________________________ 
 
Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве фптпкппира у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни 
за нпсипца ппсла групе ппнуђача, кап и за свакпг члана групе ппнуђача ппјединачнп. 
Укпликп наручилац захтева наведени дпкази се мпрају дпставити  у складу са  чланпм  79. став 2. ЗЈН. 
 

Образац  2.1. 

 
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ  
 (ЗА ППДИЗВПЂАЧА) 

 
У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/12, 14/15, 68/15) ппд пунпм мпралнпм, 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступници ппнуђаша и ппдизвпђаша, дајемп следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 

Ппдизвпђаш _______________________________________________________-___________________   
из _______________________________________, 
Адреса: ___________________________________,  
Матишни брпј: ______________________________ 
ПИБ______________________________________, 
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испуоава пбавезне услпве из шл. 75. став 1. ташка пд 1) дп 4) ЗЈН, утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм за 
ушещће у ппступку јавне набавке р.бр. ЈНМВ 1.1.15/20 за  набавку дпбара –резервни делпви за пумпе и тп: 
1) је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; (чл. 75. ст. 1.тач. 1) ЗЈН 
2) пн 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; (чл. 75.ст. 1. тач. 2) ЗЈН 
3) је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије 
или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; (чл. 75.ст. 1. тач. 4) ЗЈН 
  
 
 
 
Датум: _____________________  М.П.           Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

 
        ____________________________________ 

 

 

 

Датум: _____________________  М.П.           Пптпис пвлащћенпг лица ппдизвпђаша  
 

                                                                                                          ____________________________________ 

 

 
Напомена: Укпликп ппнуђач делимичнп извршеое набавке ппверава ппдизвпђачу, дужан је да за ппдизвпђача дпстави пд стране и ппнуђача и 
ппдизвпђача пппуоен, пптписан и печатима пверен пвај пбразац Изјаве (укпликп ппнуђач наступа са више ппдизвпђача, пвај пбразац изјаве 
фптпкппирати за свакпг ппдизвпђача). 
Укпликп наручилац  захтева наведени дпкази се мпрају дпставити  у складу са  чланпм  79. став 2. ЗЈН. 
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Пбразац  3. 
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ И СТРУКТУРА ЦЕНА 

ЈНМВ 1.1.15/20    
 

Ппнуда брпј ______________ пд ______________ 2020.  гпдине 
 

 

Назив ппнуђача ____________________________________________________________________________ 

Адреса и седищте ппнуђаша: __________________________________________________________________ 

Матишни брпј: ________________________________    

ПИБ: ________________________________________ 

Пвлащћенп лице: ____________________________________________________________________________ 

Пспба за кпнтакт: ____________________________________    E-mail: ________________________________ 

Брпј телефпна: ________________________________    Телефакс: ___________________________________ 

Брпј рашуна ппнуђаша: _____________________________________     

Уписан у регистар ппнуђаша (запкружити):     да     не  

Статус: (запкружити) 
а) великп предузеће                  б) средое предузеће                    в) малп  предузеће                   г) физишкп лице               

Ппнуда се ппднпси: (запкружити) 
а) сампсталнп                                      б) ппнуда са ппдизвпђашем:                              в) заједнишка ппнуда 
 

Навести ппдатке п ппдизвпђачима (укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем/ппдизвпђачима):  
1. Ппдизвпђаш: ________________________________адреса _______________________________________,  
матишни брпј:__________________, ПИБ:__________________,  
пвлащћенп лице: _______________________,  
брпј телефпна: ________________________, е-mail:_____________________________,  
брпј рашуна: ___________________________________.  
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси ______% .  
Ппдизвпђаш ће предмет јавне набавке изврщити у делу : __________________________________________. 
Уписан у регистар ппнуђаша (запкружити):     да     не 
 
2. Ппдизвпђаш: _________________________________ адреса ______________________________________,  
матишни брпј:_________________, ПИБ:_____________________,  
пвлащћенп лице: _____________________________,  
брпј телефпна: ________________________ е-mail:_________________________________,  
брпј рашуна: __________________________________.  
Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу изнпси ______% .  
Ппдизвпђаш ће предмет јавне набавке изврщити у делу : __________________________________________. 
Уписан у регистар ппнуђаша (запкружити):     да     не 
 
Напомена: Прпценат укупне вреднпсти јавне набавке, кпји ппнуђач ппверава ппдизвпђачу не мпже бити већи пд 50%, пднпснп акп ппнуђач 
ппверава извршеое јавне набавке већем брпју ппдизвпђача, прпценат укупне вреднпсти кпје ппнуђач ппверава ппдизвпђачима (збирнп за све 
ппдизвпђаче) не мпже бити већи пд 50%. 
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Навести ппдатке псталих учесника у заједничкпј ппнуди (укпликп се ппднпси заједничка ппнуда): 
 
1._________________________________________, адреса: _________________________________________, 
матишни брпј:____________________, ПИБ:____________________,  
брпј телефпна: _____________________________,   
пспба за кпнтакт: _______________________________, е-mail: _____________________________________, 
пвлащћенп лице: ____________________________________,  
брпј рашуна : _____________________________________. 
уписан у регистар ппнуђаша (запкружити):     да     не 

 
2. _________________________________________, адреса:_________________________________________, 
матишни брпј:____________________, ПИБ:____________________,  
брпј телефпна: _____________________________,   
пспба за кпнтакт: ________________________________, е-mail: _____________________________________,  
пвлащћенп лице: _____________________________________,  
брпј рашуна : ____________________________________. 
уписан у регистар ппнуђаша (запкружити):     да     не 
 

Напомена: 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 

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 
ПАРТИЈА 3.  

Red 
br 

Tip pumpe  
 ELEKTROKOVINA      VCV 100/6T 

Količina 
(kom) 

Jedinična cena 
(bez PDV-a) 

Ukupna cena 
(bez PDV-a) 

1 Tlačni nastavak 1   

2 Usmerivač u zadnjem stepenu 1   

3  Sprovodno kolo 3   

4 Radno kolo 10   

5 O-Zaptivka 20   

6 Poklopac pumpe 1   

7 Usisna prirubnica 2   

8 Ležanja čaura unutrašnja 3   

9 Ležanja čaura vanjska 3   

10 Distantna čaura 2   

11 Klin 2   

12 Mehanička zaptivka 2   

13 Distantna čaura zaptivača 2   

Red 
br 

Tip pumpe   
ELEKTROKOVINA      VCV 250/6T 

Količina 
(kom) 

Jedinična cena 
(bez PDV-a) 

Ukupna cena 
(bez PDV-a) 

1 Tlačni nastavak 1   
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2 Usmerivač u zadnjem stepenu 1   

3  Sprovodno kolo 5   

4 Radno kolo 18   

5 O-Zaptivka 30   

6 Poklopac pumpe 1   

7 Usisna prirubnica 2   

8 Ležanja čaura unutrašnja 5   

9 Ležanja čaura vanjska 5   

10 Distantna čaura 30   

11 Klin 4   

12 Mehanička zaptivka 4   

13 Distantna čaura zaptivača 4   

14 Rotor sa osovinom pumpe 2   

UKUPNO  (za  Partiju 3.) bez PDV-a  

PDV  

UKUPNO  (za  Partiju 3.) sa PDV-om  

 

 
Кпмерцијалнп технички услпви ппнуде: 
Ппнуђаш мпра да пппуни цене за све тражене ппзиције, у супрптнпм ппнуда ће бити пдбијена кап 
неприхватљива. 
Цена: изражена у динарима је фиксна и непрпменљива тпкпм важеоа Угпвпра. У цену  су садржани сви 
трпщкпви исппрушипца кпје има приликпм реализације набавке и дпставе предметних дпбара на местп 
исппруке. 
Рпк важеоа ппнуде: _____ (пппунити) дана пд дана птвараоа ппнуда – (не краћи пд 30 дана) 
У слушају да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпк важеоа ппнуде  или краће, ппнуда ће се сматрати 
неприхватљивпм. 
Начин извршеоа: Квалитативну и квантитативну примппредају угпвпрених дпбра врщи заједнишка кпмисија 
састављена пд представника угпвпрних страна, кпја записнишки кпнстатује исппруку дпбра, кап и друге 
пптребне дпкументације, а кпјпм  исппрушилац дпказује да је исппрушенп дпбрп, пратећа ппрема и 
дпкументација у свему према захтевима из технишке спецификације и кпнкурсне дпкументације. 
Рпк исппруке: _____ (пппунити) дана (не мпже бити дужи пд 7 (седам)дана)пд дана пбпстранпг пптписиваоа  
Угпвпра кап и пд дана упућиваоа наруджбенице за сукцесивну исппруку.  
 Исппрука дпбара се врщи сукцесивнп у перипду пд 12 месеци пд дана закљушеоа угпвпра.  
У слушају да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпк исппруке или дуже пд захтеванпг ппнуда ће се сматрати 
неприхватљивпм.  
Местп исппруке: Местп исппруке дпбара је  адреса Наручипца, је  ЈКП Впдпвпд и канализација, - ппгпн 
предузећа, ул. Черкез махала бб, 36300 Нпви Пазар 

 
У ____________________________ 
 
Датум: _______________________ 
 

 

М.П. 

Пвлащћенп лице ппнуђаша 
__________________________________ 

(Име и презиме – шиткп написанп) 

_____________________________________ 
(Свпјерушни пптпис пвлащћенпг лица) 
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Рпк и начин плаћаоа: Није дпзвпљенп тражеое аванснпг вида плаћаоа. 
Плаћаое се врщи у рпку кпји не мпже краћи пд 30 дана, нити дужи пд 45 дана пп дпстављенпј и 
евидентиранпј фактури на архиви Нарушипца, исппстављенпј накпн сваке ппјединашне исппруке. 
Трпщкпви превпза и ризик трансппрта впзила на местп исппруке снпси Ппнуђаш. 
Ппнуда мпра бити у сагласнпсти са захтевима из техничке спецификације 
Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су ташни ппдаци кпји 
су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се 
ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група 
ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
Евентуалне наппмене ппнуђача, ппгпднпсти, псталп - (ппнуђаш нема пбавезу да пппуни):     
 

 
 Пбразац  4.3 

 

МПДЕЛ УГПВПРА   
зa набавку резервних делпва за пумпе  

ЕЛЕКТРПКПВИНА   VCV 100/6T и  VCV 250/6T 
 

Ппнуђаш мпра у целини да пппуни, пвери пешатпм и пптпище мпдел угпвпра и исти дпстави у ппнуди 
 
ЈКП Впдпвпд и канализација, 28. Нпвембар, 36300 Нпви Пазар 
кпје заступа директпр Ханефијса Броишанин дипл.инж.мащ. 
 (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
_______________________________________________________________________________________ 

(Назив ппнуђаша) 

 ______________________________________________________________________________________   
(Адреса ппнуђаша) 

_______________________________________________________________________________________ 
 (Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра)                              
(у даљем тексту: Исппручилац) 
   
Ппципнп (ппнуђаши из групе ппнуђаша или ппдизвпђаши): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 (у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пднпснп ппнуде са ушещћем ппдизвпђаша, на гпроим цртама 
мпрају бити наведени сви ппнуђаши из групе ппнуђаша, пднпснп сви ппдизвпђаши Ппнуђаши из групе 
ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу)     

         

Јавна набавка ЈНМВ 1.1.15/20 – набавку дпбара –резервни делпви за пумпе  
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра:   ____________  пд  ______________ 2020. гпдине 
   

Члан 1. 

Ппдаци п Наручипцу: Ппдаци п Исппручипцу: (пппунити) 

ЈКП Впдпвпд и канализација  Нпви Пазар  

ПИБ: 101788008 ПИБ:  

Матишни брпј: 07194129   Матишни брпј:  

Е-mail: jkpvodovodnp@gmail.com Е- mail:  

Телефпн: 020/311-779 Телефпн: 

 Брпј рашуна: 

mailto:jkpvodovodnp@gmail.com
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Предмет пвпг угпвпра је куппвина и исппрука дпбара – Партија 3. Резервни делпви за пумпу 
ЕЛЕКТРПКПВИНА  VCV 100/6T и  VCV 250/6T, за пптребе  ЈКП Впдпвпд и канализација, кпји је Нарушилац 
дпделип Исппрушипцу на пснпву претхпднп спрпведенпг ппступка јавне набавке мале вреднпсти ЈНМВ 
1.1.15/20, а у свему на пснпву усвпјене ппнуде Исппрушипца бр.  ________ пд _________ 2020. гпдине, 
заведене кпд Нарушипца ппд бр. ___________ пд ___________ 2020. гпдине и технишке спецификације уз 
исту, за кпју је утврђенп да испуоава све услпве из ЗЈН и кпнкурсне дпкументације, кпје шине саставни деп 
пвпг угпвпра.  

Члан 2. 
Укупна угпвпрена вреднпст дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра утврђена је према фиксним јединишним ценама 
из усвпјене ппнуде Исппрушипца  бр. __________ пд ____________ 2020. гпдине, а иста изнпси 
________________________ динара без пдв-а, пднпснп __________________________ динара са пдв-пм.         
У цену из става 1. пвпг шлана урашунати су сви трпщкпви исппрушипца, такп да нарушилац неће надпкнађивати 
никакве дпдатне трпщкпве (нпр. трпщкпве царине, складищтеоа, превпза истпвара, псигураоа, атеста, и 
другп), кпје има приликпм реализацијие набавке и дпставе предметнпг дпбра дп места исппруке на  адреси 
ЈКП Впдпвпд и канализација, - ппгпн предузећа, ул. Черкез махала бб, 36300 Нпви Пазар. 

Члан 3. 
Исппрушилац се пбавезује да дпбрп из шлана 1. исппруши нарушипцу у рпку _____ (пппунити) дана пд дана пд 
дана пбпстранп пптписанпг и закљушенпг угпвпра. Исппрушилац се пбавезује да нарушипцу исппруши 
предметнп дпбрп према захтевима из технишке спецификације.  
Исппрука дпбара се врщи сукцесивнп у перипду пд 12 месци пд дана закљушеоа пвпг угпвпра.  

Члан 4. 
Нарушилац задржава правп да приликпм примппредаје изврщи прпверу дпбара и пдмах рекламира 
исппрушипцу, укпликп се ппкаже да дпбра не пдгпварају угпвпренпм квалитету и нису у складу са захтевима 
из технишке спецификације, сматраће се да је исппрушилац предап угпвпрена дпбра данпм пптписиваоа 
записника п примппредаји пд стране пвлащћених представника нарушипца без примедби. 
За све упшене недпстатке на исппрушеним впзилима нарушилац ће рекламацију са записникпм дпставити 
исппрушипцу пдмах пп утврђиваоу недпстатака, а најкасније у рпку пд 3 дана пд дана упшенпг недпстатка. 

  Члан 5. 
Угпвпрена јединишна цена је фиксна и не мпже се меоати тпкпм важеоа угпвпра. 
Плаћаое се врщи у рпку ----------- дана (кпји не мпже краћи пд 30 дана, нити дужи пд 45 дана) пп дпстављенпј 
и евидентиранпј фактури на архиви Нарушипца, исппстављенпј накпн сваке ппјединашне исппруке. 

Члан 7.       
За све недпстатке или скривене мане рекламација се ппднпси исппрушипцу ради оихпвпг птклаоаоа, а 
наведене недпстатке исппрушилац је у пбавези  да птклпни у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пријема 
рекламације нарушипца.    
Исппрушилац је дужан да п свпм трпщку птклпни недпстатке у рпку из става 2. пвпг шлана, а укпликп 
недпстатке није мпгуће птклпнити ппправкпм, исппрушилац је дужан да у даљем рпку кпји му пдреди  
нарушилац, нарушипцу исппруши другп дпбрп угпвпренпг квалитета. 

  Члан 8.                                                              
За све щтп није регулисанп пвим угпвпрпм примениће се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, кап и 
други важећи прпписи кпји регулищу пву материју. 

 Члан 9.         
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа, са рпкпм важеоа дп кпнашнпг изврщеоа свих 
угпвпрених пбавеза. 

   Члан 10. 
Угпвпрне стране су сагласне да ће све евентуалне сппрпве рещавати сппразумнп, а укпликп тп нису у 
мпгућнпсти сва сппрна питаоа рещава ће кпд Oснпвнпг судa  у Нпвпм Пазару. 

     Члан 11. 
Угпвпр је закљушен у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих свака угпвпрна страна дпбија пп 2 (два) 
примерка. 
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ИСППРУЧИЛАЦ                                                   НАРУЧИЛАЦ 
_________________________________                                                       ЈКП Впдпвпд и канализација 
                                                                                                                                                       директпр 
_________________________________                                                   Ханефија Броишанин дипл.инж. мащ.                
 
_________________________________ __________________________________ 
                          (свпјерушни ппптпис)                                                                                                               (свпјерушни ппптпис) 
  
Напомена: Овај Мпдел угпвпра представоа садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем, и Наручилац ће, акп ппнуђач без 
пправнданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ 
негативне референце, пднпснп исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке. 
Дпстављени мпдел угпвпра, ппнуђач мпра да пппуни,  пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да прихвата  елементе мпдела угпвпра. У случају 
заједничке ппнуде и ппнуде са ппдизвпђачем, у мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи 

 
 

Пбразац  5. 
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
У складу са шланпм 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" брпј 124/12, 14/15, 68/15) и шл.6. ст.1 ташка 9) Правилника 
п пбавезним елементима кпнкурсне дпкуметације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС“ бр.29/13, 104/13, 86/15) прилажемп структуру трпщкпва насталих 
приликпм припреме ппнуде брпј ____________ пд ____________ 2020. гпдине у ппступку јавне набавке ЈНМВ 
1.1.15/20 за набавку дпбара –резервни делпви за пумпе   
 

Редни 
брпј 

Врста трпшкпва Изнпс 

1.   

2.   

3.   

4.   

УКУПНП динара:  

                 (Навести врсту трпщкпва кпји су настали приликпм припремаоа ппнуде)  
 
Напомена: Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва. 
У случају пбуставе ппступка јавне набавке из разлпга кпји су на страни наручипца, исти ће ппнуђачу надпкнадити  трпшкпве израде узпрка или 
мпдела, акп су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди, пднпснп  дпставип захтев за накнаду трпшкпва. 

 

 

 

У __________________________ пвлащћенп лице ппнуђаша 
 
Датум: _____________________    ___________________________ 

        (Име и презиме – шиткп написанп) 

 М.П. 
                _______________________________ 
                                                                                                                                     (Свпјерушни пптпис пвлащћенпг лица) 
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Пбразац  6.  
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
У складу са шланпм 26. и 61. став 4. ташка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/12, 14/15, 68/15), и шл.6. став 1. 
ташка 10) Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкуметације у ппступцима јавних набавки и 
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС бр.29/13, 104/13, 86/15) ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник (нпсилац ппсла) ппнуђаша дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Изјављујем да ппнуду брпј __________ пд __________ 2020. гпдине, припремљену на пснпву ппзива за 
ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.15/20 за набавку дпбара –резервни делпви за пумпе, 
пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки,  ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
Напомена: У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручилац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну 
за заштиту кпнкуренције. Оранизација 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 
слмислу 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. ЗЈН. 

 
 У __________________________  Oвлащћенп лице ппнуђаша 
 
Датум: _____________________    ___________________________ 

        (Име и презиме – шиткп написанп) 

 М.П. 
                _______________________________ 
                                                                                                                                    (Свпјерушни пптпис пвлащћенпг лица) 
 
Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана oд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача u 
пверена печатпм. 
 

 
Пбразац  7.  

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.  
ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

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

ИЗЈАВУ 
 

Ппнуђаш  ___________________________________________________________________________________   
                                                                               (назив и адреса) 

у ппступку јавне набавке ЈНМВ 1.1.15/20 за набавку дпбара –резервни делпви за пумпе, ппщтпвап je пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуда. 
 
У __________________________ пвлащћенп лице ппнуђаша 
 
Датум: _____________________    ___________________________ 

        (Име и презиме – шиткп написанп) 

 М.П. 
                _______________________________ 
                                                                                                                                                                 (Свпјерушни пптпис пвлащћенпг лица 
 
Напомена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана oд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача u 

пверена печатпм. 


