ЈКП,,РАДНИК“ СИВАЦ
Маршала Тита бр. 186 Сивац
Број : 719-6/19
Дана: 11.09.2019.године
На основу члана 36.став1.тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл.
гласник РС'' бр. 29/2013 и 104/2013), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.
4/2019 број 719-1/19 од 10.09.2018. године, Комисија именована Решењем бр. 719-2/19 од
10.09.2019 године, припремила је:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ЈН бр. 4/2019
Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН
шифра ОРН 65120000 - управљање постројењима за пречишћавање воде
која се спроводи у
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БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(члан 36.став 1. тачка 2. ЗЈН)
у складу са позивом за подношење понуде бр. 719-5/19 од 11.09.2019. године, која садржи:
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- набавка услуга - Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа
ХЛОРОГЕН
- јавна набавка бр. 4/2019:
1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП,,Радник“ Сивац, Маршала Тита
бр.186, 25223 Сивац, интернет страница наручиоца : www.jkpradnik007@neobee.net .
2) напомена да се спроводи преговарачки поступак :
Јавна набавка услуга - Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде
типа
ХЛОРОГЕН број 4/2019 се спроводи у преговарачком поступку, без објављивања
позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови):
Предмет јавне набавке је набавка услуга.
4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или
оквирног споразума :
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5) напомена укулико је у питању резервисана јавна набавка:
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
6) контакт (лице или служба) : Зорић Драго, радним даном од 9,00 до 12,00 часова.
e.mail адреса: drago.zoric80@gmail.com, Факс : 025-711-119.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН, шифра
ОРН
65120000 – управљање постројењима за пречишћавање воде.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), квалитет, количину и
опис добра, начин спровoђења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок
извршења, место испоруке добра:
ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПЕРИОДИЧНО И ХАВАРИЈСКО СЕРВИСИРАЊЕ
ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ

QP 15.PRPSTOS029-01 PREDMER RADOVA ZA PERIODIČNO
SERVISIRANJE TEHNOLOŠKE OPREME
I – OSNOVNI SERVIS
HLOROGEN® H250gr
Rb

Naziv
Napomena

br.
kom.

1. Elektrolizer 250gr

1

2. Kolona 180/8

1

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1

1

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM

1

5. Indikator protoka Sigma

2

6. Nepovratni ventil za agresivne medije

3

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti

4

8. Ventilaciona deonica

1

9. Hidraulične deonice

3

10. Energetika

1

AUTOMATSKI DOZIRNI SISTEM
DS1 – ADSR22
Rb

Naziv
Napomena

br.
kom.

1. Analizator rezidualnog hlora

1

2. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1

2

3. Senzor protoka Sigma S100

2

4. Nepovratni ventil za agresivne medije

5

5. Difuzor za ubrizgavanje natrijum hipohlorita

1

6. Difuzor za uzorkovanje reziduala

1

7. Energetika

1

8. Hidraulične deonice

1

9. Kompenzator pritiska

2
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II – GODIŠNJI SERVIS
HLOROGEN® H250gr
Rb

Naziv
Napomena

br.
kom.

1. Elektrolizer 250g

1

2. Kolona 180/8

1

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1

1

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM

1

5. Senzor protoka Sigma S100

2

6. Elektromagnetni ventil

5

7. Nepovratni ventil za agresivne medije

3

8. Ventilator

1

9. Senzor protoka vazduha

1

10. Ventilaciona deonica

1

11. Energetika

1

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti

4

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A

2

14. Rezervoar hipohlorita

1

15. Rezervoar soli

1

16. Hidraulične deonice

3

17. PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i upravljanje

1
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AUTOMATSKI DOZIRNI SISTEM
DS1 – ADSR22
Rb

Naziv

br.
kom.

Napomena
1. Analizator rezidualnog hlora

1

2. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1

2

3. Senzor protoka Sigma S100

2

4. Elektromagnetni ventil

1

5. Nepovratni ventil za agresivne medije

5

6.

Difuzor za ubrizgavanje
natrijum hipohlorita

1

7.

Difuzor za uzorkovanje
reziduala

1

8. Energetika

1

9. Hidraulične deonice

1

10. Kompenzator pritiska

2

11. Ručni ventil

4

TIP PERIODIČNOG SERVISA U ZAVISNOSTI OD VREMENA PROTEKLOG OD
PUŠTANJA UREĐAJA U RAD

Vremenski period (meseci)
Uređaj

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

6..

Hlorogen

I

II

I

III

I

II

I

III

I

IV

I

ADS

I

II

I

III

I

II

I

III

I

II

I

Garancija 60 meseci

I – Osnovni servis
II – Godišnji servis
III – Napredni servis
IV – Revitalizacija postrojenja
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - бр.
3/2018 из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА из чл. 77. Закона
Назив понуђача ___________________________
Седиште понуђача___________________________
Адреса седишта ___________________________
ПИБ број
___________________________
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и . ЧЛ. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 77. Закона

Ред
број
1.

2.

1.
Испуњавам следеће услове за учешће у
поступку јавне набавке
Понуђач/подизвођач/учесник
заједничке понуде је
регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар

ДА

НЕ

Прилажем документацију за доказивање испуњености
услова
правна лица и предузетници:
Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног
суда (без обзира на датум издавања
извода),
овај доказ подносилац понуде
доставља и за подизвођаче,
односно достављају сви чланови
групе понуђача ,

ДА

НЕ

ДА

НЕ

понуђач/подизвођач/учесник
заједничке понуде није дужан да
достави Извод из АПР-а, који је
јавно доступан на интернет
страници надлежног органа - АПР-а
2.

Понуђач/подизвођач/учесник
заједничке
понуде 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
ДА
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НЕ

правна лица достављају доказе:
1. Извод из казнене евиденције
Основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица,
односно
представништва
или
огранка страног лица
2. Извод из казнене евиденције
Посебног одењеља за организовани
криминал Вишег суда у Београду
(оба-вештење на интернет страници
//www.bg.vi.sud.rs/
3. Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а
за законског заступника (за све
законске заступнике који су уписани
у АПР-у), захтев за ово уверења
подноси се према месту рођења или
према
месту
пребивалишта
законског заступника.
докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда, овај
доказ подносилац понуде доставља
и
за
подизвођаче,
односно
достављају сви чланови групе
понуђача
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предузетник доставља доказ:
Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а,
захтев за ово уверење подноси се
према месту рођења или према
месту пребивалишта ,
доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда, овај
доказ подносилац понуде доставља
и
за
подизвођаче,
односно
достављају сви чланови групе
понуђача

3.

Понуђачу/подизвођачу/учесн
ику заједничке понуде није
изречена
мера
забране
обављања делатности, која
је на снази у време
објављивања односно слања
позива
за
подношење
понуда.

ДА
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НЕ

физичко лице доставља доказ:
Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а,
захтев за овог уверења подноси се
према месту рођења или према
месту пребивалишта ,
доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда, овај
доказ подносилац понуде доставља
и
за
подизвођаче,
односно
достављају сви чланови групе
понуђача
доказ за правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда
АПР-а
да код овог органа није
регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера
обављања делатности (не старије
од два месеца пре отварања понуда
и
мора
бити
издат
након
објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за
подношење понуде) , овај доказ
подносилац понуде доставља и за
подизвођаче , односно достављају
сви чланови групе понуђача
доказ за предузетнике: потврда
прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања
делатности или потврда АПР-а да
код овог органа није регистровано,
да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања
делатности (не старије од два
месеца пре отварања понуда и мора
бити издат након објављивања
позива за подношење понуда,
односно
слања
позива
за
подношење понуде) , овај доказ
подносилац понуде доставља и за
подизвођаче , односно достављају
сви чланови групе понуђача
доказ за физичка лица: потврда
прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања
одређених послова (не старије од
два месеца пре отварања понуда и
мора бити издат након објављивања
позива за
подношење понуда, односно слања
позива за подношење понуде) , овај
доказ подносилац понуде доставља
и за подизвођаче , односно
достављају сви чланови групе
понуђача

ДА

НЕ
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4.

Понуђач/подизвођач/учесник
заједничке понуде је измирио
доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике
Србије или стране државе
када има седиште на њеној
територији

доказ за правна лица: уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе
иуверење
надлежне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних
прихода (не старије од два месеца
пре дана отварања понуда) , овај
доказ подносилац понуде доставља
и
за
подизвођаче,
односно
достављају
сви чланови групе
понуђача
доказ за предузетнике: уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
уверење
надлежне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних
прихода
(не старије од два месеца пре дана
отварања понуда) , овај доказ
подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају
сви чланови групе понуђача
ДА

НЕ

ДА

НЕ

доказ за физичка лица: уверење
Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
уверење
надлежне
локалне
самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних
прихода (не старије од два месеца
пре дана отварања понуда) , овај
доказ подносилац понуде доставља
и
за
подизвођаче,
односно
достављају
сви чланови групе
понуђача
Уколико се понуђач налази у
поступку приватизације доставља
потврду надлежног органа Агенције за приватизацију, да се
налази у поступку приватизације
- потврда коју је издала Агенција
за приватизацију

Колона 1. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ.
Колона 2. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ
Испуњеност услова под тачком 1. до 4. из горе наведеног обрасца, који су ОБАВЕЗНИ услови
у смислу чл. 75. Закона о јавним набавкама, у складу са чл.77. ст.4. Закона о јавним набавкама
(''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач под под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, доказује потписаном, овереном и печатираном Изјавом о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке број 4/2019, која је саставни део конкурсне
документације.

Понуђач који ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, за подизвођача
мора доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) - 4) Закона о
јавним набавкама.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора доставити
доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова из чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама ''Сл. гласник
РС'' 124/2012, 14/2015 и 68/2015 доставити у неовереним копијама и приложити их по наведеном
редоследу.
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Наручилац пре дошења одлуке о додели уговора, може од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, захтевати да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач, у року од пет дана
од пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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 прописан начин .

ПОНУЂАЧ
__________________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у складу са
Законом о јавним набавкама ''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 (у даљем тексту Закон) и чл. 8. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације ''Сл.гласник РС'' бр. 29/2013 и
104/2013 (у даљем тексту Правилник)
1. Понуда се сачињава на српском језику.
2. Понуда обавезно мора да садржи:
2.1. испуњен и потписан Образац 4. за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке услуга
- број 4/2019, са траженим доказима , приложеним по наведеном редоследу
2.2. испуњен и потписан 6.Образац понуде
2.3. испуњен и потписан 7. Модел уговора.
2.4. испуњен и потписан 8. Образац трошкова припреме понуда
2.5. испуњен и потписан 9. Образац - Изјава о независној понуди
2.6. испуњен и потписан 10. Образац - Изјава о поштовању важећих прописа из других законских
области и интелектуалне својине, у складу са чл.75. ст.2. ЗЈН
2.7. испуњен и потписан 11. Образац - Подаци о подизвођачу, ако се понуда даје са
подизвођачем.
2.8. испуњен и потписан 12. Образац - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача, ако се понуда
даје са подизвођачем.
2.9. испуњен и потписан 13. Образац - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, ако
се подноси заједничка понуда.
2.10. испуњен и потписан 14. Образац - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду, ако
се подноси заједничка понуда.
2.11. испуњен и потписан 15. Образац - Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова у складу
са чланом 75.ЗЈН,
2.12. испуњен и потписан 16. Образац - Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова у
складу са чланом 75.ЗЈН, ако се понуда даје са подизвођачем.
Понуда се подноси у једном примерку, на преузетим обрасцима конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, са свим прилозима, читко попуњена - штампаним словима. Сви
попуњени обрасци морају бити потписани од стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико постоје
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом.
Понуда се подноси у запечаћеној коверти , тако да се при отварању може проверити да ли
је затворена онако како је предата.
Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима и
потписом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на преузетом обрасцу, у
затвореној коверти, поштом или лично- у седишту Наручиоца, на писарници (са назнаком
на предњој страни коверте: ЈН број 4/2019 ,,не отварати”, а на полеђини читко написати
назив, број телефона и факса понуђача и име особе за контакт ), на адресу: ЈКП ''Радник''
Сивац, ул. Маршала Тита бр.186 25223 Сивац до 19.09.2019.године до 12:00 часова.
3. Ова јавна набавка није обликована по партијама.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена,
допуна или опозив понуде.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
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Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене
основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, што ће довести до измене
коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
7. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште понуђача и подизвођача.
- попуни, печатом овери и потпише: Образац Подаци о подизвођачу
- за подизвођача достави даказе о испуњености обавезних услова из чл.75. ст. 1. тачка 1) до 4)
Закона.
- да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да
наведе у својој понуди, 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.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач , односно добављач 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 услова.
8. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој
понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди, печатом оверити и потписати Образац Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
3) понуђачу који ће издати рачун
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок плаћања је дужан понуђач сам да одреди минимално 15, а максимално 45 дана, а по
пријему фактуре (рачуна) за пружене услуге, коју испоставља понуђач на основу документа којим
наручилац и понуђач потврђују да су предметне услуге извршене.
Плаћање се врши на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу места и рока пружања услуге :
Место пружања услуге је извориште водоснабдевања Наручиоца где се ХЛОРОГЕН
налази, а рок у ком ће Понуђач пружити предметну услугу , Понуђач је дужан да означи у понуди.
Услуге које су предмет ове ЈН одређују се за 2019.годину.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде , изражено у динарима, наведе:
1. укупну цену без ПДВ-а,
2. износ ПДВ-а на укупну цену ,
3. укупну цену са ПДВ-ом.
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У понуђену цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена , наручилац ће поступити у складу са чл.
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача:
12. Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве , у складу са Законом , понуђач означио у понуди; одбије давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну
имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама , до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од
три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне
документације , одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске
поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
на начин одређен чланом 20. Закона.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ЈКП ''Радник'' Сивац, ул. Маршлала Тита
бр.186, 25223 Сивац са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 4/2019 , или путем електронске поште на email : jkpradnik007@neobee.net, Факс : 025-711-119.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
14. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу , вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
разматрањем понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.

15. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима истоврсним предметној набавци, за
период од претходне три године, у складу са чл. 82. ст. 2. Закона о јавним набавкама.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чл. 83. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а
који има негативну референцу за предмет набаке који није истоврстан предмету ове јавне
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
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уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.

16. Критеријум за доделу уговора:
У поступку јавне набавке УСЛУГА – бр. 4/2019, критеријум за доделу уговора је најнижа
понуђена цена.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Преговарање
ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не да своју
коначну цену. Предмет преговарања је : укупна цена предметне услуге.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

17. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, попуњавањем
Изјаве која је саставни део конкурсне документације.

18. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу,
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки .
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
предвиђеном у Закону о јавним набавкама.
корисник: Буџет Републике Србије,
сврха: Републичка административна такса за јавну набавку ЈН бр. 4/2019.
рачун 840-30678845-06: шифра плаћања 153 или 253: број модела: 97: позив на број 4/2019.

20. Уговор о јавној набавци услуга број 4/2019 , биће закључен са понуђачем којем је додељен
уговор , у року од 8 дана од протека рока за заштиту права (из члана 149. Закона о јавним
набавкама), у складу са чл. 113. ст. 1. Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од осам дана
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање.

Комисија за ЈН бр.4/2019
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку услуга: број 4/2019
деловодни број
датум

: _____________
: _____________

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________________
Особа за контакт: _________________________________________________
Телефон-факс: ___________________________________________________
Електронска пошта: _______________________________________________
ПИБ: ____________________________________________________________
Број рачуна и назив банке: __________________________________________
_________________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: ______________________________

2.Важење понуде: ___________ дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
3.1 УКУПНА ЦЕНА ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ
без

ПДВ ____________________ динара
ПДВ ____________________ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом : ____________________ динара

3.2 УКУПНА ЦЕНА ХАВАРИЈСКО СЕРВИСИРАЊЕ
без

ПДВ ____________________ динара
ПДВ ____________________ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом : ____________________ динара
ЈКП „Радник“ Сивац ЈНМВ 4/2019

Страна 14 од 27

3.1 УКУПНА ЦЕНА СЕРВИСИРАЊЕ
без

ПДВ ____________________ динара
ПДВ ____________________ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом : ____________________ динара
4.Начин и рок плаћања
Начина плаћања : ____________________________________________________________
Рок плаћања је

______________
дана од ДПО.
(минимум 15 дана, максимално 45 дана )

4. Рок извршења услуге/уговора: _____________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Гаранција квалитета :
________________________________________________________________________
7. Напомена : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Понуду подносим (заокружити):
а) САМОСТАЛНО
б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА __________________________________________
________________________________________________________________
(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)
в) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
Подизвођачу поверавам на извршење _______ % од вредности набавке
_____________________ , односно подизвођачу поверавам извршење
_______________________________________________________________
( навести део набавке који се поверава подизвођачу)
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НАПОМЕНА: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 % укупне
вредности понуде. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не
може бити већи од 50 % укупне вредности понуде.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Увозна царина и остале дажбине: _____________________ динара

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава потисом
овлашћеног лица.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора попунити, оверити печатом и потписом овлашћеног лица
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен дана ___________2019. године између уговорних страна:
1. JКП“Радник“Сивац адреса:ул.Маршала Тита бр.186, матични број: 08005052, шифра
делатности : 36.00, текући рачун: 355-1096150-75 Војвођанска банка, ПИБ: 100263679, које
заступа директор Жељко Маџарев ( у даљем тексту Наручилац)
2. ________________________________________________________________________
матични број _______________, шифра делатности: _______________, пословни
рачун: ________________________ отворен код _____________________ банке,
ПИБ _____________________, кога у овом правном послу заступа
_______________________________ (у даљем тексту: Понуђач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је наручилац, на основу члана 36.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) спровео преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуде за набавку услуга (јавна набавка бр. 4/2019)
- Да је понуђач доставио понуду број _______, од_________ дана _________2019. године,
заведену код наручиоца под бројем (попуњава наручилац) од ________ 2019.године
(попуњава наручилац)
- Да је наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. _________ 2019.године (попуњава
наручилац) од __________ 2019.године (попуњава наручилац).

Члан 1.
Предмет овог уговора (у даљем тексту: Уговор) је одржавање ХЛОРОГЕН уређаја на
изворишту Наручиоца у 2019.години, а све у складу са конкурсном документацијом (техничком
спецификацијом) у спроведеном поступку јавне набавке код Наручиоца под називом:
Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН у 2019.години –
ЈН број 4/2019 и понудом Понуђача у истом поступку пословни број _____________ од
__.__.2019.године, која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Цена предметних услуга дата је понудом Понуђача број _ ________ од __.__.2019. године и
износи __________________ без ПДВ-а__(и словима:____________________________________ ).
Члан 3.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Наручилац ће извршити плаћање извршених услуга на основу документа којим наручилац
и понуђач потврђују да су предметне услуге извршене, а што ће потврдити одговорна лица
уговорних страна.
Члан 4.
Уговор се закључује за период од 12 месеци.
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Члан 5.
Понуђач се обавезује да:
предметну услугу спроведе стручно и квалитетно, по важећим прописима, нормативима и
обавезним стандардима који важе за уговорену врсту услуге,
- спроведе сервисирање у складу са процедурама које је као произвођач и испоручилац уграђене
опреме прописао,
- угради материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је снабдевен атестом
уколико за тај материјал не постоји стандард,
по завршетку услуге, Наручиоцу испостави привремене/окончану ситуацију.

-

Члан 6.
Наручилац се обавезује да :
омогући несметан приступ Понуђачу изворишту, односно постројењима ХЛОРОГЕН
уређаја ради пружања услуге одржавања,
пружи Понуђачу неопходне податке за реализацију предметне услуге,
плати Понуђачу извршене услуге по испостављеним привременим/окончаној ситуацији.

Члан 7.
Евентуалне измене, настале после закључења овог уговора, уговорне стране ће писмено
допунити анексом уговора.
Члан 8.
Овај Уговор може се раскинути пре истека уговорног рока у случају:
- неиспуњења уговорних обавеза од стране уговорне стране,
- неблаговременог испуњења уговорних обавеза уговорне стране,
- неквалитетног или непотпуног испуњења уговорених обавеза уговорне стране.
Члан 9.
За све што овим уговором није уређено, примењиваће се одредбе важећег Закона о
обглигационим односима и други позитивно-правни прописи.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог уговора
решавати споразумно.
У случају да се уговорне стране нису могле споразумети, све спорове ће решавати
надлежни суд у месту седишта Наручиоца.
Члан 11.
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2
(два) примерка, а ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.
НАРУЧИЛАЦ
директор

__________________
Жељко Маџарев

ПОНУЂАЧ
директор

___________________

М.П.
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
Р.Бр.
Врста трошка
Износ без ПДВ
Износ са ПДВ
________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________
УКУПНО:
________________________________________________________________

Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, тј. да попуни овај образац. 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.
Уколико понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади
трошкове припреме понуде.

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и чл. 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Сл. гласник РС'' БР. 29/2013 и 104/2013)
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: ________________________________________________
ПИБ: ______________________________
даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да подносимо понуду ,
у поступку јавне набавке услуга број 4/2019 код наручиоца ЈКП ,,Радник“ Сивац из
Сивца, независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује
овлашћени члан групе понуђача.
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о поштовању важећих прописа из других
законских области, у складу са чл. 75. ст.2. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
Назив понуђача: __________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________
Матични број понуђача: ____________________________________________
Шифра делатности: ________________________________________________
ПИБ: ______________________________
даје

ИЗЈАВУ
да је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуга бр. 4/2019 поштовао
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.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач
за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
члан групе понуђача.

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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11. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, _________
ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем . Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај
образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1.
________________________________________________________________

2.
________________________________________________________________

3.
________________________________________________________________

Датум: _______________

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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13. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди

Назив понуђача: _______________________________________________
Седиште (место, ул. бр. ) : _______________________________________
Матични број: __________________________________________________
ПИБ: _________________________________________________________
Овлашћено лице: име, през. и функција: ___________________________
Особа за контакт: _____________________________________________
тел/факс/е-mail: ________________________________________________

Датум, __________
ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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14. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача
Овлашћујем члана Групе: ___________________________________
да у име осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште
члана групе

Врста добра
коју нуди

Учешће члана
Потпис одговорног
групе у понуди
лица и печат члана
(%)
групе
_____________________________________________________________________________
Овлашђени члан

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

_______________
м.п.

_____________________________________________________________________________
Члан групе

________________
м.п.

_____________________________________________________________________________

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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15. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
Назив понуђача: ___________________________________________________
Адреса и седиште понуђача: _________________________________________
Матични број понуђача: _____________________________________________
Шифра делатности: ________________________________________________
ПИБ: ___________________________________
даје

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке бр. 4/2019 из чл. 75.
ст. 1. тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77. ст. 4. Закона),
понуђач под под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом потписаном, овереном и печатираном
Изјавом:
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 против као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против приврде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дел преваре
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде
4) 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).

ПОНУЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)
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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16. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015)
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник Рс'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
Назив понуђача:
____________________________________________
Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________
Шифра делатности:
____________________________________________
ПИБ:
____________________________________________
даје

ИЗЈАВУ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке бр. 4/2019 из чл. 75. ст. 1.
тачке 1) до 4) Закона, у складу са чл.77. ст. 4. Закона),
подизвођач под под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, доказује овом потписаном, овереном и печатираном
Изјавом:
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 против као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против приврде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дел преваре
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде
4) 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)

ПОДИЗВОЂАЧ
__________________________
(Име и презиме и потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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