КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Број јавне набавке из Плана набавки:1.1.7
Број ЈН:7/20
Поступак јавне набавке мале вредности који се спроводи ради
закључења уговора

Предмет јавне набавке:

- НАБАВКА ДОБАРА НОВИХ ВОДОМЕРА- јн бр.7/20-

Јавни позив и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници www.vikpecinci.rs

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

24.06.2020. године до 12,00 ч

Јавно отварање:

24.06.2020. године у 13,00 ч

Пећинци, Јун 2020. год.
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На основу чл. 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 80/20 од
16.06.2020. год. и Решења о образовању комисије за јавне набавке број 78/20 од 16.06.2020.
год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности
НАБАВКА ВОДОМЕРА
ЈН бр. 7/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Техничка спецификација добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона

Страна
3
3
7
11
19
23
27
29
30
31

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 7/20 је набавка добра.
Назив и ознака из општег речника набавки:
 38421100- набавка водомера
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Предмет јавне набавке је набавка водомера, у свему у складу са овом Техничком
спецификацијом.
Врсте и количине добара су оквирне и зависе од потреба Наручиоца за период важења
уговора и обухватају:

Р.бр.

Назив

Називни
пречник

Јед. Планирана
мере количина

DN-mm ( " )
13 (1/2”)
вертикални
13 (1/2“)
хоризонтални

ком

5

ком

40

20 (3/4”)

ком

50

25 (1“)

ком

30

5.

30 (5/4“)

ком

5

6.

40 (6/4“)

ком

5

50 (2“)

ком

3

1.
2.
3.
4.

Кућни вишемлазни
водомери припремљени за
даљинско очитавање, класе
тачности „Б“ или више

80 (3“)

ком

2

9.

Водомери са „Woltmanovom"
вертикалном турбином за
воду температуре до 30°C
са припремом за даљинско
очитавање

100 (4“)

ком

2

10.

Водомери са "Woltmanovom"
хоризонталном турбином за
воду температуре до 30°C
са припремом за даљинско
очитавање

150 (6“)

ком

1

7.
8.
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Произвођач, земља
порекла и ознака

11.
12.
13.

Комбиновани водомери за
хладну воду температуре до
40°C са припремом за
даљинско очитавање

14.
15.

Радио модул

50/20

ком

1

80/20

ком

1

100/20

ком

1

150/40

ком

1

ком

1

Кућни вишемлазни водомер
Кућни вишемлазни водомер са мокрим механизмом (бројчаник потопљен у води)
припремљен за даљинско очитавање, класе тачности „Б“ или више. Водомер за хладну воду,
температуре до 40° C, са стандардним холендером, ситом и неповратним вентилом,
водомер мора да омогући импулсни пренос података, преко литарске казаљке на
електронском уређају за даљинско очитавање водомера. Кућиште водомера израђено од
месинга. Понуђач доставља записник о извршеном прегледу водомера и гарантни лист.
Индустријски водомер
Индустријски водомер се користи за мерење укупне количине хладне воде која протиче кроз
цевоводе индустријских предузећа. Састоји се од сувог механизма, магнетни пренос,
вакумирани бројчаник елиминише замагљивање и олакшава читање.
Комбиновани водомер
Комбиновани водомери се користе за мерење укупне количине хладне воде која
протиче кроз цевоводе индустријских објеката и других већих потрошача. Комбиновани
водомер треба да се састоји од стандардног индустријског водомера метролошке „Б“ класе
тачности са турбином и вишемлазног кућног водомера.
Водомери овог типа су намењени за мерење запремине протекле чисте воде
температуре до 40º C и притиска 16 bara са могућношћу даљинског очитавања. Херметички
заптивен бројчаник, могућност ротирања бројчаника, потпуна епоксидна заштита кућишта
водомера од корозије. Механизам водомера припремљен за индуктивно даљинско
очитавање.
Радио модул
Техничке карактеристике радио модула за даљинско очитавање :
-модул се монтира на стакло водомера и има индуктивни начин преноса
сигнала без кабла радио модула,
-поседује меморију мин. 20 месечних читања
-радна фреквенција је 868 MHz,
-заштита модула по IP 68 протоколу,
-температурни режим рада од -25 до +70°C
-напајање батеријом са дометом најмање 500 m на отвореном простору,
-трајност батерије у модулу минимум 10 година.
-Исти модул може да се уграђује на све водомере од ДН 15 до ДН 200
Тражени радио модул, мора бити компатибилан са системом даљинског очитавања који
поседује Наручилац, а који има следеће карактериситике:
-мора имати индентификацију смера кретања воде (директни и обрнути
-да поседује двосмерну комуникацију (бидирекциона)
-да приказује статус батерије, а њена трајност мора бити преко десет година
-да приказује јачину сигнала очитаних уређаја
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-да приказује директно и обрнуто (реверсно) бројање у литрима
-да има аларм и индикацију пуцања и цурења цеви
-да поседује аларм за индикацију престанка рада водомера
-да може фукционисати без утицаја спољних фактора (магнет)
-да поседује опцију подешавања меморисања стања на било који датум у месецу
-да очитавања стања са модулом мора имати опцију директног очитавања стања и
очитавања последње логерске меморије (од 01. до 31. у месецу фактурисање на
месечном нивоу , исти временски период )
-да се унесу потребни софтвери на ПДА уређају , рачунару и омогући приступ
софтверу из баждарнице ,
-софтер мора бити на српском језику у свим сегментима система
-ПДА уређај мора да има могућности ручног уноса података и опцију препознавања
ручног и аутоматског уноса података
-систем мора омогућити очитавање кућних и индустријских водомера
-повезивање између радио модема и ПДА уређаја је помоћу bluetootha
-сви уређаји у систему треба да поседују IP 68 протокол
Уз понуду обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
- Каталог произвођача, којим се доказују тражени услови из техничке спецификације
- узорак водомера ДН13, као и модул за даљинско очитавање у року за подношење понуде.
Н А П О М Е Н А:
Достављене узорке Наручилац ће задржати до закључења уговора са изабраним понуђачем
и након тога ће их вратити понуђачима уз записник о враћању узорка.
1 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
За стварно испоручена добра Понуђач испоставља фактуру по којој Наручилац врши
плаћање уплатом на рачун Понуђача, у року из усвојене понуде а који је усклађен са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(Сл.гласник РС бр.119/2012) а који не може бити дужи од 45 дана од дана достављања
исправне фактуре на адресу наручиоца.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно преузетој
количини водомера на месту примопредаје, на основу достављених отпремница, а највише
до два пута месечно.
Јединичне цене у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор са изабраним понуђачем на одређено време, у
трајању од 12 месеци. Утрошком уговорене вредности, пре истека уговореног рока, Уговор
престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава изабраног понуђача.
2

3 РЕКЛАМАЦИЈЕ
Уколико Наручилац има примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених
добара, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема добра достави своје примедбе
Понуђачу у писаној форми. Понуђач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана
пријема примедби наручиоца, о свом трошку отклони наведене неправилности.
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НАПОМЕНА: Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да може да испоручи добра у
свему по наведеној спецификацији и да прихвата све услове наручиоца
наведене у обрасцу.

Датум:______________
Место:______________
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Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

_____________________

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у отвореном поступку јавне
набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
УСЛОВ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА
1) Финанасијски капацитет: Да није пословао са губитком у
2018. и 2019. године.

2017.,

УСЛОВ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
1) Уверења о одобрењу типа мерила које издаје Министарство
финансија и привреде (Министарство економије и регионалног
развоја, …) - Дирекција за мере и драгоцене метале
2) Важећи сертификат произвођача, издат од стране акредитованог
тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања
квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за
производњу предметних добара.
3) Сертификат о здраственој исправности механизма за водомере
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обезбедити по плану и процедури узорковања сходно Упуству о
начину узимања узорака за вршење анализа и супер анализа
животних намирница и предмета опште употребе, Сл.Лист СФРЈ
бр.60/1978
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да

испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
- Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
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обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов неопходног финансијског капацитета – Доказ: Фотокопије завршних
рачуна ( 2017, 2018 и 2019.),
Услов неопходног техничког капацитета - Докази:
1. Фотокопије Уверења о одобрењу типа мерила издате од стране
Дирекције за мере и драгоцене метале са свим прилозима за тражене
димензије водомера
2. Фотокопије важећег сертификата произвођача издатог од стране
акредитованог тела из којег се види да исти примењује систем контроле
управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за
производњу предметних добара
3. Фотокопија сертификата о здравственој исправности.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Лице уписано у регистар понуђача, члан 78 ЗЈН, није дужно да приликом подношења
понуде,доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став1. Тач.1) до 4)
Закона о јавним набавкама.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, ул. Јована
Негушевића бр.1, Пећинци, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара:
набавка водомера, ЈН бр.7/20 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 24.06.2020. до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Јавно отварања понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда ,
дана 24.06.2020. у 13,00 часова на адреси ЈКП „Водовод и канализација“Пећинци,
ул. Јована Негушевића бр.1, 22410 Пећинци. Присутни представници понуђача пре
почетка јавног отварања понуда морају комисији наручиоца уручити писмена
овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. Копија записника са
јавног отварања понуда биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана
Понуда мора да садржи:
 Образац II „Техничке карактеристике“ попуњен потписан и оверен печатом
 Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом
 Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом;
 Образац структуре цена са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и
оверен печатом;
 Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом;
 Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона, попуњен,
потписан и оверен печатом;
 Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона
 Доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона
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 Остала документа тражена конкурсном документацијом.
3) ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод
Панчево“ Пећинци ул. Јована Негушевића бр.1 22410 Пећинци, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара: набавка водомера, ЈН бр. 7/20- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара: набавка водомера, ЈН бр. 7/20- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара: набавка водомера, ЈН бр. 7/20- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: набавка водомера, ЈН бр.
7/20- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)
до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
За стварно испоручена добра Понуђач испоставља фактуру по којој Наручилац врши
плаћање уплатом на рачун Понуђача, у року из усвојене понуде, усклађено са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскрипцијама
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(Сл.гласник РС бр.119/2012) а који не може бити дужи од 45 дана од дана
достављања исправног рачуна на адресу наручиоца.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно преузетој
количини водомера на месту примопредаје, на основу достављених отпремница у
складу са усвојеним понудом изабраног понуђача, а највише до укупне уговорене
вредности.
Јединичне цене у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу решавања рекламација
Уколико Наручилац има примедбе у погледу исправности и квалитета испоручених
добара своје примедбе ће доставити изабраном Понуђачу у писаној форми.
Изабрани понуђач је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема
примедби наручиоца, о свом трошку отклони наведене неправилности односно
испоручи добра која у свему одговарју усвојеној понуди..
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Добра се испоручују по потребама Наручиоца исказаним у појединачним
требовањима у току периода важења уговора.
Рок испоруке добара захтеваних у сваком појединачном требовању Наручиовца не
може бити дужи од 10 календарских дана.
Место испоруке: Магацин Наручиоца, Инд.зона, Орачко поље бб 22410 Пећинци.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Важење и могуће измене уговора
Уговор са изабраним понуђачем ће бити закључен са роком важења од 12 месеци од
дана његовог потписивања.
Укупна уговорена вредност као и јединичне цене предметних добара не могу се
мењати.
Наручилац ће дозволити измену уговора уколико се укаже потреба за набавком
већег броја предметних добара од уговореног у случају да дође до значајног
проширења водоводне мреже или преузимања локалних водоводних мрежа и то уз
сагласност обе уговорне стране.
Уговорне стране ће у случају горе наведених околности а у складу са чланом 115.
Закона о јавним набавкама закључити анекс уговора.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену је урачуната цена вршења испоруке добара са свим потрошним материјалом
и опремом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, на e-mail javne.nabavke@vikpecinci.rs, препорученом
поштом на адреси наручиоца ЈКП“ Водовод и канализација“ Пећинци , ул.Јована
Негушевића бр.1, 22410 Пећинци, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.7/20”.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, ако
понуде имају исти и рок важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је дао дужи рок плаћања рачуна а у складу са Законом о
измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
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прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail: javne.nabavke@vikpecinci.rs, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи (број 7/20), корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
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већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000,00 динара, односно такса
износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара.
Републичка Такса мора да садржи следеће елементе:
1. Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2. Да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
3. Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4. Број рачуна: 840-30678845-06;
5. Шифру плаћања: 153 или 253;
6. Позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права
7. Сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци; јн 7/20
8. Корисник: буџет Републике Србије;
9. Назив уплатиоца , односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
10. Потпис овлашћеног лица банке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ____________ од _____________ за јавну набавку добара: набавка
водомера, ЈН бр. 7/20
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: набавка водомера, ЈН бр. 7/20
Укупна цена за планирану количину
водомера без ПДВ-а
Укупна цена за планирану количину
водомера са ПДВ-ом

Рок испоруке добара

Рок испоруке добара по појединачним
требовањима је ______ дана.
Рок не може бити дужи од 10 календарских
дана.

Рок важења понуде

_________ (не краће од 30) дана

Рок и начин плаћања

у року од __________ (не дуже од 45) дана

Датум

Понуђач
М. П.

____________________

_______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПЕЋИНЦИ
Број:
Пећинци,_____________.године

УГОВОР
О НАБАВЦИ ВОДОМЕРА
Закључен између:
ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци, ул. Јована Негушевића 1, Пећинци.
ПИБ 106363879, матични број 20585439, број рачуна:355-1134941-05, Војвођанска банка које
заступа в директора Драгољуб Војкић у даљем тексту Корисник услуге, са једне стране
и:
_________________________________________________
са седиштем _____________________ улица _____________________ ПИБ:______ Матични
број: _____________________.Број рачуна: _____________________ Назив банке
_______________________Телефон_________________________Телефакс:кога
заступа________________________________(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број: 7/20
Oдлукa о додели уговора:______________________.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_________________________

Члан 1.
Уговорне стране споразумно утврђују да је по спроведеном поступку јавне набавке
мале вредности , број конкурсне документације 82/20, и Одлуке о додели уговора број
____________ од ___________ године Добављач, одабран за најповољнијег понуђача за
набавку водомера.
Члан 2.
Вредност уговора за ову набавку износи _____________________ динара (словима:
___________ ____________________________) без урачунатог ПДВ-а , односно
_____________________ динара (словима: ___________ ____________________________) са
урачунатим ПДВ-ом.
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Члан3.
Предмет уговора je набавка водомера и опреме за потребе купца ЈКП “Водовод и
канализација“ Пећинци и то:

Р.бр.

Назив

1.
Кућни вишемлазни
водомери припремљени
за даљинско очитавање,
класе тачности „Б“ или
више

Називни
пречник
DN-mm ( " )
13 (1/2”)
вертикални
13 (1/2“)
хоризонтални

Јед. Планирана
мере количина
ком

5

ком

40

20 (3/4”)

ком

50

25 (1“)

ком

30

5.

30 (5/4“)

ком

5

6.

40 (6/4“)

ком

5

50 (2“)

ком

3

80 (3“)

ком

2

100 (4“)

ком

2

150 (6“)

ком

1

50/20

ком

1

80/20

ком

1

100/20

ком

1

150/40

ком

1

ком

1

2.
3.
4.

Водомери са
7. „Woltmanovom"
8. вертикалном турбином за
воду температуре до 30°C
са припремом за
9. даљинско очитавање
Водомери са
"Woltmanovom"
хоризонталном турбином
за воду температуре до
30°C са припремом за
10. даљинско очитавање
11.

Комбиновани водомери за
12. хладну воду температуре
до 40°C са припремом за
13. даљинско очитавање
14.
15. Радио модул

Произвођач, земља
порекла и ознака

(даље: добра)
Уговорне стране су сагласне да добра, чија је набавка предмет овог уговора, морају
да испуњавају услове у погледу квалитета по важећим стандардима и да поседују атест о
квалитету, да су у свему у складу са техничком спецификацијом Наручица, посебним
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условима Наручиоца и у свему у складу са усвојеном понудом Добављача број: _______ од
_______________. године.
Понуда број: ________ од _____________ године, запримљена од стране Наручиоца
под бројем ________ дана ___________ године, је саставни део овог уговора.
Члан 4.
Уговор се закључује на одређено време, са роком важења од 12 месеци, рачунајући од
дана закључења истог или до утрошених финансијских средстава предвиђених овом јавном
набавком.
Изузетно од става 1. овог члана, уговор престаје да важи и пре истека уговореног
рока, уколико Наручилац утроши сва средства из члана 2. овог уговора.
Члан 5.
Добављач је дужан да добра испоручи Наручиоцу у року од _____ дана а који не може
бити дужи од 10 календарских дана и то у количинама које на основу појединачних
требовања искаже Добављачу.
Квантитативна и квалитативна примопредаја добара врши се у седишту Наручиоца у
присуству представника уговорних страна, записничким путем уз предају одговарајуће
техничке документације Добављача (атести, уверење о квалитету, сертификати и слично).
Члан 6.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од _____ дана од испостављене и
обострано оверене фактуре.
Фактурисање за стварно испоручене количине добара врши се по јединичним ценама
из усвојене понуде и то највише до два пута месечно.
Добављач није у обавези да за период важења уговора утроши сва финансијска средства
из члана 2. овог уговора.
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати за уговорени период.
Члан 7.
Примедбе на квалитет (видљиви недостаци добара) и квантитет испорученог добра,
представник Наручиоца ставља на лицу места приликом испоруке робе што се записнички
констатује.
Добављач је дужан да недостатке који су утврђени отклони најкасније у року од
3 (три) дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.
У случају да испоручена добра имају скривене недостатке, који се не могу открити
уобичајеним прегледом приликом преузимања (скривени недостаци), на међусобна права и
обавезе уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уколико Наручилац испоручи Добављачу добра, која не одговорају по врсти и
квалитету наведеном у понуди, Наручилац има право да иста врати без плаћања уговорене
цене и трошкова превоза и да захтева од Добављачу да надокнади Наручилац сву штету
проузроковану испоруком неодговарајућих добара.
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Члан 9.
Наручилац ће дозволити измену уговора уколико се укаже потреба за набавком већег
броја предметних добара од уговореног, у случају да дође до значајног проширења водоводне
мреже или преузимања локалних водоводних мрежа, искључиво закључивањем Анекса
уговора и то уз сагласност обе уговорне стране.
Уговорне стране ће у случају околности из става 1. овог члана поступити у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама.
Члан 10.
На међусобна права и обавезе, које нису регулисане овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне, да све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора,
решавају споразумно. За решавање евентуалних спорова, који се не могу решити мирним
путем, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Сремској Митровици.
Члан 12.
Овај уговор може да се раскине на основу воље уговорних страна, изјавом о раскиду, са
отказним роком од 30 дана, када једна уговорна страна достави другој уговорној страни
писмено обавештење о раскиду уговора, односно његовим неиспуњењем или
неизвршавањем обавеза утврђених овим уговором, , или услед промењених околности.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих су 2 (два) за
Наручиоца, а 2 (два) су за Добављача

за Добављача
директор
______________________

за Наручиоца
директор
_____________________
Драгољуб Војкић
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Р.бр.

Назив производа

Називни
пречник
DN-mm
(„)

Јед.
Мере

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кућни вишемлазни
водомери припремљени
за даљинско очитавање,
класе тачности „Б“ или
више

2
13 (1/2”)
вертикални
13 (1/2“)
хоризонтал
ни

ком

5

80 (3“)

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

40
50
30
5
5
3
2

100 (4“)

ком

2

150 (6“)

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

20 (3/4”)
25 (1“)
30 (5/4“)
40 (6/4“)

Водомери са
„Woltmanovom"
вертикалном турбином за
воду температуре до
30°C са припремом за
даљинско очитавање
Водомери са
"Woltmanovom"
хоризонталном турбином
за воду температуре до
30°C са припремом за
даљинско очитавање
Комбиновани водомери
за хладну воду
температуре до 40°C са
припремом за даљинско
очитавање
Радио модул

Планирана
количина

50 (2“)

50/20
80/20
100/20
150/40

Јединична цена Јединична цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
3

4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

5 (2X3)

6 (2X4)

УКУПНО ЦЕНА ЗА ВОДОМЕРЕ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
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НАПОМЕНА:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу наведени. У случају математичке грешке меродавна је једична цена понуђеног добра без Пдв-а.

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:
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М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара: набавка водомера, ЈН бр.7/20, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................................ у поступку јавне набавке
добара: набавка водомера, ЈН бр. 7/20, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине да ми није изречена мера забране
обављања делатности.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

________________

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