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 На основу чл. 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број III 404-

142/2017 од 15.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број III 

404-142-1/2017 од 15.09.2017.године припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке мале вредности – 

 Радови на одржавању бунара ИЕБС 2001 

бр.III 404-142-2/2017 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци  

II Подаци о предмету јавне набавке  

III Техничке спецификације  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.  

75.и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  

VI Обрасци изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона 

VII Модел уговора  

VIII Образац понуде  

IX Образац структуре ценe са упутством како да се  

попуни  

X Образац изјаве о независној понуди  

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона  

XII Пуномоћје  

XIII Образац трошкова припреме понуде  

XIV Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету и образац  

XV Oбразац референтне листе 

XVI Потврда о реализацији раније закључених уговора 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Општинска управа Сврљиг, ПИБ 102025507 

Адреса: Радетова бр. 31, Сврљиг 

Интернет страница: www.svrljig.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Врста предмета: радови 

 

4. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке бр. 1.3.7 су радови на одржавању бунара ИЕБС 2001. 

 

5. Назив и ознака из општег речника набавке: 45245000-радови на ископу и пумпању за 

инсталацију погона за обраду воде 

 

6. Циљ поступка  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

7. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Дејана Митић, Весна Петковић, тел. 018/821-104, e-

mail:ousvrljig@gmail.com 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке бр. 1.3.7 су радови на одржавању бунара ИЕБС 2001  

 

 

Организовани обилазак локације за извођење радова у циљу потпуног упознавања са 

предметом јавне набавке обавиће се по захтеву потенцијалних понуђача. 

 

http://www.svrljig.rs/
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III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

  

Уградња система за дезинфекцију - оксидацију и деферизацију воде капацитета 

Qмаx= 15м3/х, који обухвата: 

 

1. Мерење протока воде бунарa ИЕБС 2001 и хлорисање на основу протока:  

1.1. испорука и уградња ултразвучног мерача протока споља на цев који ће аналогним 

излазним сигналом давати вредност тренутног протока пумпи за дозирање хлора и на 

основу ове вредности ће се дозирати количина хлора у сваком тренутку, са следећим 

карактеристикама: 

- да има могућност архивирања података и њихов пренос на PC где ће они моћи да 

се прегледавају анализирају и штампају;  

- да има и алармни релејни излаз и задата алармна стања ће преко GSM модула 

моћи да се добију као СМС порука на мобилни телефон овлашћеног лица;  

- да има могућност да се у будућности повеже на рачунар и СКАДА систем надзора 

и управљања; 

- да има аналогни улаз и могућност довођења сигнала са трансмитера П и на њега 

као и тренутну вредност температуре воде;  

- да на себи има могуцност напајања и са 220vac и са 8-36vdc напона; 

- да дисплеј марача протока приказује тренутну вредност протока и кумулативну 

вредност протока ( два реда са по двадесет карактера ). 

1.2. Испорука и уградња система за дозирање хлора, са следећим елементима: 

- испорука и уградња дозир пумпе за хлор са ињектором; 

- испорука и уградња резервоара за хлор који се дозира; 

- испорука сета за одређивање концентрације хлора. 

1. 3. Испорука и уградња фреквентног регулатора са могућношћу векторске регулације 

за управљање бунарском помпом. 

1. 4. Испорука електро ормана у који ће бити монтиран фреквентни регулатор и пратећа 

ниско напонска опрема. 

  

2. Мерење протока воде изворишта Румењак и хлорисање на основу протока:  

 

2.1. испорука и уградња ултразвучног мерача протока споља на цев који ће аналогним 

излазним сигналом давати вредност тренутног протока пумпи за дозирање Хлора и на 

основу ове вредности ће се дозирати количина хлора у сваком са следећим 

карактеристикама: 

- да има могућност архивирања података и њихов пренос на PC где ће они моћи да 

се прегледавају анализирају и штампају;  

- да има и алармни релејни излаз и задата алармна стања ће преко GSM модула 

моћи да се добију као СМС порука на мобилни телефон овлашћеног лица;  

- да има могућност да се у будућности повеже на рачунар и СКАДА систем надзора 

и управљања; 
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- да има аналогни улаз и могућност довођења сигнала са трансмитера П и на њега 

као и тренутну вредност температуре воде;  

- да на себи има могућност напајања и са 220vac и са 8-36vdc напона; 

- да дисплеј мерача протока приказује тренутну вредност протока и кумулативну 

вредност протока ( два реда са по двадесет карактера ). 

 

2.2. Испорука и уградња система за дозирање хлора, са следећим елементима: 

- испорука и уградња дозир пумпе за хлор са ињектором; 

- испорука и уградња резервоара за хлор који се дозира. 

 

3. Испорука монтажа и повезивање UPS независног извора напајања за пумпе за 

дозирање хлора који ће омогућити рад пумпама за дозирање хлора до 2 ½ ч. у случају 

нестанка мрежног напона.  

 

4. Испорука, монтажа и пуштање у рад GSM Модула, следећих карактеристика: 

- да има могућност провере тренутне вредности протока воде телефонским позивом 

овлашћеног корисника CALL функција; 

- да има могућност укључења и искључења извршних актуатора на постројењу на 

даљину са мобилног телефона овлашћеног корисника; 

- да има могућност добијања текстуалних алармних стања SMS на телефон ( до три 

различита аларма); 

- да има могућност уписа до 6 GSM бројева администраторa и до 100 GSM бројева 

у CALL функцији. 

 

5. Ремонт бунарске пумпе: 

-преузимање бунарске пумпе на ванредни сервис; 

-сервис бунарске пумпе; 

-испорука и монтажа пумпе у бунар заједно са уводником хидростатске сонде за 

континуално мерење нивоа. 

 

6. Третман воде за пиће и њено довођење у стање исправности према 

правилнику о хигијенској исправности воде за пиће: 

-испорука и монтажа аутоматског филтерског вентила; 

-испорука и монтажа филтрационе колоне; 

-испорука и уградња филтерске масе за уклањање Fе,Мn,NH4 

 

7. Испорука и монтажа извора грејања са термостатском регулацијом за 

просторију у којој је смештена колона за деферизацију и уклањање NH4 , снаге 2кw. 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈН 1.3.7                   6 / 35  

IV 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 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 немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона) 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1. Располаже довољним пословним капацитетом:  

-да је у претходне три обрачунске године од дана објаве позива на Порталу јавних 

набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-

а, а који се односе на извођење радова који су слични предмету јавне набавке. 

 

2. Располаже довољним кадровским капацитетом: 

- да има најмање једног извршиоца грађевинске струке ангажованог у складу са 

законом о раду, и то: 

   дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом 414 - одговорни 

извођач радова хидро-техничких објеката и инсталација водовода и канализације. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 2.  

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа, или попуњавањем Изјаве о испуњавању услова 

која је саставни део конкурсне документације:  

 

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 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 X). 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.  
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1.  Пословни капацитет доказује се достављањем:  

 • Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV Конкурсне документације. 

      Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у 

Референтној  листи, који је дат у Образац XVI  Конкурсне документације. 

      Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које 

садржи Образац из Конкурсне документације и то:  

           - назив и адресу наручиоца,  

           - назив и седиште понуђача,  

           -  облик наступања за радове за које се издаје Потврда , 

           - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  

           - врста радова,  

           - вредност изведених радова,  

           - број и датум уговора,  

           - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити , 

           - контакт особа наручиоца и телефон , 

           - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи 

2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

 

2.  Кадровски капацитет доказује се :  

 • достава фотокопије лиценце ИКС број 414 и потврде о важности исте и копија 

М3А обрасца, који мора датирати најкасније са датумом објављивања позива за 

подношење понуда.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач може доказати достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача је саставни 

део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Испуњеност додатних услова се доказује достављањем документације која је 

прописана Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од 

понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија  да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих доказа о испуњености услова. 

У случају да Наручилац тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија  да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа о 

испуњености услова, а понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 

краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

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. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове група понуђача испуњава 

заједнички. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, додатне услове испуњавају 

заједнички. 
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V 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: Општина Сврљиг, Радетова бр.31, 18360 Сврљиг са 

назнаком: Понуда за јавну набавку радова на одржавању бунара ИЕБС 2001, ЈН бр 1.3.7 

– НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 09.10.2017.године 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 отварање понуда извршиће се истог дана 09.10.2017. године са почетком у 

12.30 часова у просторијама Општинске управе Сврљиг, Радетова 31, 18360 Сврљиг. 

 Понуда мора да садржи документе предвиђене конкурсном документацијом којима 

понуђач доказује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку у складу са 

чланом 75.и чланом 76. Закона о јавним набавкама и све обрасце који су саставни део 

конкурсне документације, а који морају бити попуњени, оверени и потписани. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

4. 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.  
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 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сврљиг, 

Радетова бр.31, 18360 Сврљиг, са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку радова на одржавању бунара ИЕБС 2001, ЈН бр. 

1.3.7 – НЕ ОТВАРАТИ или  

„Допуна понуде за јавну набавку радова на одржавању бунара ИЕБС 2001, ЈН бр. 

1.3.7 – НЕ ОТВАРАТИ или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова одржавању бунара ИЕБС 2001, ЈН бр. 1.3.7” 

– НЕ ОТВАРАТИ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на одржавању бунара ИЕБС 

2001, ЈН бр.1.3.7 – 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. 

 

 

5. 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 VIII), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем.  

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VIII) 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. 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.  
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 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.  

 

7. 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 8.став 4.тачка 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 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.  

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ИЗВОЂЕЊА 

РАДОВА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

 

8.1. Понуђени радови морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

условима.  

• Цена – ПДВ исказати посебно;  

• Аванс није дозвољен;  

• Рок плаћања. 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција радова на одржавању бунара не може бити краћа од законом предвиђеног рока, 

тј. две године од дана завршетка радова.  
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8.3. Захтеви у погледу рока извођења:  

Рок завршетка извођења радова – максимално 30 радних дана од дана увођења у посао.  

8.4. 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. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ  

 

 Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, 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.  

 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.  

 

10. 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.  

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику 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. 1.3.7 

 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.  

 

13. 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.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА  
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума «најнижа понуђена 

цена»  

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати 

понуђач са понуђеним краћим роком извођења радова.  

 

16. 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 

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 X конкурсне документације).  

 

 

17. 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, 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 3 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 5 

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 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈН 1.3.7                   16 / 35  

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 од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

 

18.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности радова ЈН 1.3.7                   17 / 35  

VI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 

 

 У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радовa одржавању бунара ИЕБС 2001, број ЈН 1.3.7 

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 

 

 

Место: ____________ 

 

                                                                                                         Понуђач: 

Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац 

копирати у потребном броју. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке радовa на одрђавању бунара ИЕБС 2001 , број ЈН 

1.3.7 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место: _____________                                                            Подизвођач: 

 

Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.Уколико наступа са више 

подизвођача,образац копирати у потребном броју.  
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР 

о извођењу радова одржавању бунара ИЕБС 2001 

 

 

Закључен дана _____________, између:  

 

1. Општинске управе Сврљиг ул. Радетова број 31, матични број 07327340, ПИБ 

102025507, с једне стране као Наручиоца,  коју заступа Начелник општинске управе 

општине Сврљиг, Дејана Митић (у даљем тексту: наручилац ) и 

 

2. _____________________________________________________, матични број 

____________, ПИБ____________________, с друге стране као Извођача,  које 

заступа _______________________________ , (у даљем тексту: Извођач), 

 

 

Члан 1. 

 

1.1. Уговорне стране констатују:  

 

- да је Наручилац, на основу позива за подношење понуда објављеног дана ___.___.2017. 

године на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке 

радова бр. 1.3.7 –Радови на одржавању бунара ИЕБС 2001.  

- да је Извођач ___.___.2017.године доставио понуду бр ________, која се налази у 

прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;  

-да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  

-да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде Извођача и одлуке о 

додели уговора бр. ____________ од ________2017 године изабрао Извођача за радове 

који су предмет набавке.  

 

Члан 2. 

 

2.1. Предмет уговора је извођење радова на одржавању бунара ИЕБС 2001, према 

усвојеној техничкој спецификацији.  

 

Члан 3. 

 

3.1. Уговорну цену чине:  

– Вредност радова износи _____________ динара без ПДВа, односно ______________ 

динара са ПДВом.  
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3.2. Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације овог 

уговора.  

 

Члан 4. 

 

4.1. Извођач радова се обавезује да радове из клаузуле 2.1.овог уговора изведе у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.  

4.2. Ако су изведени радови неадекватни, односно не одговарају неком од елемената 

садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач одговара по 

законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 

4.3. Надзор над радовима из тачке 4.1. обезбеђује Наручилац. 

 

Члан 5. 

 

5.1. Рок извођења радова је ____ радних дана од дана увођења Извођача у посао.  

5.2. Ако Извођач закасни са извршењем уговорених обавеза, дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу казну у износу од 5 ‰ (промила) од укупне вредности 

уговорених радова.  

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става Извођач плаћа 

Наручиоцу може да износи највише до 5 % уговорене цене.  

 

Члан 6. 

 

6.1. Наручилац се обавезује да Извођачу изврши плаћање за обављене радове уплатом у 

износу од ___________ динара, у року од _______ календарских дана по окончаној 

ситуацији за извршене радове, на текући рачун бр. _________________код 

_______________________ банке а.д. ______________.  

 

Члан 7. 

 

7.1. Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеци од примопредаје 

радова.  

7.2. Рок за решавање рекламација је ____ (максимално ______ часова) часова од дана 

пријема налога наручиоца.  

 

Члан 8. 

 

8.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно.  

8.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара 

се надлежност Привредног суда у Нишу.  
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Члан 9. 

 

9.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна.  

 

Члан 10. 

 

10.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

јавним набавкама и Закона о облигационим односима.  

10.2. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне 

стране.  

10.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

    

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА                                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА   

 

    ______________________                                                         ___________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. _________ од ____________ за јавну набавку радова на одржавању бунара  

ИЕБС 2001, ЈН број 1.3.7 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

 

 

Адреса понуђача:  

 

 

Матични број понуђача:  

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 

 

Телефон:  

 

 

Телефакс:  

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора  

 

 

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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

1) Назив подизвођача:  

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач:  

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач:  

 

2) Назив подизвођача:  

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач:  

 

 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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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 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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4)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Радови на одржавању бунара ИЕБС 2001 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок извођења радова 

________ радних дана од дана увођења у 

посао (максимално 30 радних дана од дана 

увођења у посао) 

 

Гарантни рок 

_________ месеци за изведене радове 

(минимум 24 месеца) 

 

Услови плаћања 

 

_______дана по окончаној ситуацији 

 

 

 

 

 Датум     М.П.    Понуђач 

_________________       _________________ 

 

  

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 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 одерди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Ред. 

бр 

ОПИС Јед. 

мере 

Кол.  Јединична 

цена  

без ПДВа 

(РСД) 

Укупна  цена 

без ПДВа 

(РСД) 

1 2 3 4 5 6 

1. Пумпа за дозирањ ехлора у 

зависности од количине протока 
 

ком 

 

2 

  

 

2. 

 

Ниво сонда 
 

ком  

 

1 

  

 

3. 

Резервоар полипропиленски 100 л 

КПЛ 
 

ком 

 

2 

  

 

4. 

 

Компаратор сетзахлор (мали) 
 

ком 

 

1 

  

 

5. 

Ултразвучни мерач протока 

(аналогни излаз пасивни 4-20мА + 4-

20мА активни аналогни излаз, 

инпулсни излаз, RS485 ком, 1x 

релејни излаз (алармни излаз , напр. 

проток у супротном смеру или 

минималан проток), 3-зицни 4-20мА 

аналогни улаз, улаз за PT100 сензор, 

могућност напајања избором на 

самом мерачу протока 220 vac или 8- 

36 vdc, приказ тренутног и 

кумулативног протока на дисплеју 2 x 

20 карактера, позадинско осветљење, 

могућност архивирања протока на 

еxтерној SD меморијској картици 

2GB, пренос меморисаних података 

са протокомера на Рачунар SD 

меморијском картицом о тотализер 

тренутних протока последњих 512 

дана/128 месеци/10 година, радни 

статус у последњих 32 дана, 

обрачунска јединица (дисплеј) зидна 

монтаза до 5м растојања од сензора, 

софтвер за анализу податако о 

протоку, статистички софтвер 

могућнос статистичких прегледа, 

штампања извештаја, приказ криве 

протока и табеларног приказа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

6. SD Меморијска картица 2GB са USB 

читач ем картица 
 

ком 

 

2 
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7. Фреквентни регулатор бунарске 

пумпе (улазни напон: 3-фазни, 320В-

460В, 50/60Хз, излазни напон: 3-

фазни, 0-380В, 0-300Хз (0-1000Хз у 

режиму високу фреквенције), 

номинална снага: 16,5 КВА, 

номинална излазна струја: 25 А) 

 

 

 

ком 

 

 

 

1 

  

8. Послови монтаже испоручене опреме, 

пробног пуштања у рад и пуштања у 

рад 

 

ком 

 

2 

  

9. GSM модул (о један РЕЛЕЈНИ излаз 

220v/2А, три оптокаплерисана 

(галвански одвојена) дигитална улаза, 

један аналогни улаз од 4-20mА, CALL 

функција (омогућава да се уређај 

користи за СТАРТ/СТОП позивом са 

овлашћених бројева телефона), 

надгледање тренутног протока, 

конекција на ПЦ рачунар: мини USB, 

подешавање и контрола уређаја 

могућа је путем PC рачунара (USB 

конекција), SMS порукама или 

Андроид апликацијом, упис до 6 

GSM бројева администратор и до 

100GSM бројева у CALL Функцији, 

могуцност добијања алармних 

ситуација (три разлицита аларма ) као 

текст поруку на мобилни телефон) 

 

 

 

ком 

 

 

 

2 

  

 

10. 

 

UPS, АVR 2200ВА/1200W 
 

ком 

 

1 

  

11. Метални електроорман IP65 (степен 

застите сертификован), (СxВxД) 

400x700x250) 

 

ком 

 

1 

  

 

12. 

 

Аутоматски филтерски вентил 
 

ком 

 

1 

  

 

13. 

 

Филтрациона колона  
 

ком 

 

1 

  

14. Филтерска маса (безманганоксида у 

себи, уклања Fe до 4мг, Мnдо 1mg/l и 

NH4, месавина природних 

алумосиликатних минерала са 

каталитичким особинама, за 

обнављање њених филтрационих 

карактеристика довољно је обрнуто 

испирање без додатних хемијских 

реагенаса, користи се у систему за 

пречисцавање воде са и без притиска) 

 

 

 

ком 

 

 

 

1 
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15. Елетромотор Franklin Electric 11 кw 

6”, комплетан ремонт са винкловањем 
 

ком 

 

1 

  

 

16. 

 

Замена кабла са џеком 90м 
 

ком 

 

1 

  

17. Ремонт пумпе WILO (замена 

потисног дела пумпе, замена 5 радних 

кола пумпе, замена 4 за кола, 

замена 4 одстојних чаура) 

 

пауш 
   

18. испорука и монтажа уводника за 

хидростатску сонду 90м, 6/4" 
ком 1   

 

19. 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВа: 

 

 

20. 
 

ИЗНОС ПДВа: 

 

 

21. 
 

УКУПНО СА ПДВом: 

 

 

 

 

 

Место и датум: М. П.                         

Понуђач: 

 

 

________________ 

 

           ____________________ 

            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 у колони 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени елемент 

јавне набавке; 

 у колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени елемент јавне набавке и то 

тако што ћете помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4);  

 у реду 19. уписати укупну цену без ПДВ-а за све тражене елементе;  

 у реду 20. уписати укупан износ ПДВа за све тражене елементе; 

 у реду 21. уписати укупну цену са ПДВом за све тражене елементе и то тако што ћете 

сабратиукупну цену без ПДВ-а (наведену у реду 19.) са износом ПДВа (које су наведене у 

реду 20.). 
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X 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 радови на одржавању бунара ИЕБС 2001, бр. 1.3.7, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место и 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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XI 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  ............................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова 

на изради одржавању бунара ИЕБС 2001, бр. 1.3.7, поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине и да немамо 

изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

Место и датум:  М. П.  Потпис понуђача:   

 

__________________  

               

                        __________________  

                    

 

 

 

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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XII ПУНОМОЋЈЕ 

 

 

 

Назив понуђача: _________________________  

Место: _________________________  

Број пуномоћја: ________________  

Датум: _________ 2017.године  

У својству овлашћеног лица понуђача, дајем  

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е 

 

 

 

Раднику: ___________________________________  

по занимању: _______________________________,  

на радном месту: ____________________________  

да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за извођење радова на 

истражно-експлоатационог бунара ИЕБС 2001. Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у 

име фирме:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                     М.П                        ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ  

                                                                                             _________________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 

у табели: 

ВРСТА ТРОШКОВА 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. 

 

 

 

Место и датум:  М. П.  Потпис понуђача:   

 

_________________  

               

                    _____________________  
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XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ И ОБРАЗАЦ 

 

 

 

 

 

 Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђач (група понуђача),________________________________________ поседује 

довољан кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, те да 

има ангажовано најмање једно лице техничке струке са важећом лиценцом ИКС 414 које 

је код понуђача ангажовано у складу са законом.  

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Име и презиме 

Запослен код 

понуђача 

(или навести назив 

чланице заједничке 

понуде) 

 

 

Школска 

спрема 

 

 

 

Приложени доказ 

(заокружити) 

1.   са лиценцом 

ИКС  

414  

(дипломирани 

инжењер и 

лиценца )  

* Лиценца ИКС 414 

* потврда о важењу  

лиценце ИКС  

* фотокопија уговора о  

ангажовању лица  

техничке струке  

 

 

 

 

Место и датум:  М. П.     Понуђач:   

 

____________________  

                    

                 _____________________  

                (потпис овлашћеног лица) 
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XV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

 

Назив понуђача: 

Седиште понуђача: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

У вези са чланом 76.став 2.Закона , ________________________, изјављујем да сам у 

претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта,  

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

         

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

 

 

 

        Потпис овлашћеног лица: 

          

      М.П.             ________________________ 

 

 

Напомена: Овај образац потписује Извођач, односно уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен 

да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача  
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XVI ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

- подноси се на захтев Наручиоца - 

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

ПОТВРДУ 

 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), 

а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____.године. 

 

Датум почетка радова: ________________________ 

Датум завршетка радова: ______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 

_________________. 

 

 

Датум: ______________ 

        Потпис овлашћеног лица 

 

        М.П. ________________________ 

   

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност.  

Ова потврда се подноси на захтев Наручиоца. 

 


