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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
број 124/2012, 14/2015 i 68/2015) у даљем тексту ЗЈН, и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр.
138/2018-1 од 06.07.2018 и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку
бр.138/2018-2 од 06.07.2018 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара –
Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на
канализационом систему насеља Бачки Петровац
ЈН бр. 3/2018
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
1. Подаци о наручиоцу
Општина Бачки Петровац, ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац
ПИБ:
101270151
Матични бр.
08198748
Адреса:
21470 Бачки Петровац, Народне револуције 5.
Интернет
страница:
www.backipetrovac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
У овом предмету јавне набавке спроводи се поступак јавне набавке мале вредности на
основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 i
68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 3/2018 је Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац
4. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Милена Нишић, е – mail адреса: milena.nisic@backipetrovac.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши
се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења,
Понуђач може доставити на адресу Наручиоца по овлашћењу, Бачки Петровац,
Народне револуције 5 или путем електронске поште milena.nisic@backipetrovac.rs
сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење
додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено
1.1 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2018 је Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац
Назив и ознака из општег речника набавки:
45311200 - Електро-монтажни радови
Партије
Набавка није обликована по партијама.
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ:
Техничке спецификације
Испорука и монтажа хардверске опреме ПЛЦ управљачког система вакум станице VS1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хардверска опрема
Напајање 24V, DC 5A
CPU VIPA 015-CEFPROO-CPU 312SC-SPEED7
VIPA 655-C000030 + Extension + 128Bute/on VSD-Card
VIPA 021-1BF00-SM 021 – Digital input / DL&DC 24 V
VIPA 022-1BFOO-SM 022 – Digital output / DO&DC 24V
VIPA 031-1BD40 – SM 031 – Analog input / Al 4x12 Bit, 4 –
20mA
VIPA 032-1BB40 – SM 032 – Analog output / AO 2x12bit,
4-20 mA
VIPA 007-Power Supply connection module, DC 24V
Displey Weintek 10“ TFT Widescreen COLOR LCD
TOUCH Operatorski panel
Демонтажа и развезивање постојеће неисправне
опреме
Монтажа и повезивање нове PLC опреме у командно
разводни електроорман управљања постројењем вакум
станице

Јед мера

Количина

ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
1
1
3
2
1

ком

1

ком
ком

2
1

комплет

1

комплет

1

Израда, монтажа и повезивање на постојећи систем новог ормана електромонтажног
погона постројења вакум станице VS-1, на канализационом систему насеља Бачки
Петровац
Ред. Израда, монтажа и повезивање на постојећи систем
бр.
новог ормана електромонтажног погона постројења
вакум станице VS-1, на канализационом систему
1

2

Самостојећи метални пластифицирани разводни електро
орман приближних димензија (1900x1000x400) производње
„EVROTEHNA“ или одговрајуће, степена механичке заштите
IP55 комплет са бочним страницама, монтажном плочом,
постољем и припадајућом следећом опремом
електромоторног погона и управљања (simens, schrack, vipa
или слично)
Главни компакт прекидач, трополни, in=200A, 25 кА, са
електромагнетним напонским окидачем, продужним погоном
и ручицом за искључење на вратима ормана

Јед мера

Количина

ком

1

ком

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ком
комплет

1
1

ком
ком
ком
ком
ком

3
3
1
1
3

ком

2

ком
ком
ком
ком

1
2
8
1

ком
ком
ком
ком
ком

5
6
6
1
5

ком
ком
ком

6
3
2

ком

6

ком

3

ком

4

ком

2

ком
ком
ком

1
1
1

ком
комплет

2
1

комплет

1
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Пренапонска заштита на напојном каблу, тип „Б+Ц“, 4p
Сабирнички систем 3P+N+PЕ/60мм/300А, комплет са
припадајућим носачима сабирница
Струјни мерни трансформатор 200/5А
Амперметар (дим 72x72) уграђен на вратима РО
Волметар (дим 72x72) уграђен на вратима РО
Волметарска преклопка
Растављач 3 P GROO/160А, за уградњу на 60мм сабирнички
систем комплет са одговарајућим ножастим осигурачима 63
А/gM карактеристике
Растављач 3 P GROO/160А, за уградњу на ДИН шину,
комплет са одговарајућим ножастим осигурачима 25 А/gM
карактеристике
ФИД 25/0,03
Аутоматски осигурач 16А/Ц/1 пол
Аутоматски осигурач 6А/Ц/1 пол
Хаваријски стоп тастер, са повратом, NOT-AUS, NO/NC
комплет са монтажним елементима
Гребенаста преклопка 20А, 2 СО, са три положаја 1-0-2
SТ помоћни релеј, 1 СО, 12А, 24 VDC sa podnožjem
PТ помоћни релеј, 2 СО, 12А, 24 VDC sa podnožjem
Реле контроле фаза, 230VAS, релејни излаз,слично типу RKF
Реле контроле нивоа, 230VAS, релејни излаз,слично типу
RKF
Реле Y/D, 230VAS
Моторни заштитни прекидач, слично типу ВЕ5 16
Моторни заштитни прекидач, слично типу ВЕ5 16 („schrack“
или одговарајући) in=10.00-16.00А, са помоћним контактима
типа 1 NO+1NC
Трополни контактор снаге типа LSD232/15 kW, 32A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима типа 1 NO
Трополни контактор снаге типа LSD025/11 kW, 25A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима типа 1 NO
Трополни контактор снаге типа LSD012/5,5 kW, 12A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима типа 1 NO
Трополни контактор снаге типа LSD009/4 kW, 9A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима типа 1 NO
Нискотемпературни грејач 60W, 230 V
Термостат за грејач 1N/C црвени
Светиљка са флуо цеви 18 W, IP65 и микропрекидачем на
вратима
Монофазна ОГ утичница, 16А
Монтажни и поноћни материјал дим. 35мм шине, редне
стезаљке РОК канали, уводници, Р/F проводници за
шемирање, кабловске папучице
Радионички радови, шемирање и повезивање ел.ормана
испорука и уградња на објекту црпне станице, комплет
повезано

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За ову јавну набавку не постоји техничка документација.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
4.1.1.
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:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 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);
 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);
 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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.1.2. 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
4.1.3. 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.
4.2. Поред обавезних услова из тачке 4.1.1. понуђачи су дужни да испуне и додатне
услове из члана 76 и то:
4.2.1. Пословни капацитет:
4.2.1.1. да је понуђач у периоду у последње 5 године (2012. - 2017.) које предходе
дану објављивања Позива за подношење понуда успешно реализовао минимум један
уговор који се односе на извођење радова на минимум једној вакум станици.
4.2.1.2. Важећи сертификат о стручној оспособљености за технологију ISEKI вакуум
система издат од стране компаније „“ISEKI VACUUM SYTEMS“, произвођача
технологије канализационих вакум система.
4.2.3. Кадровски капацитет:
4.2.3.1. Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има у радном односу,
односно на други начин у складу са законом о раду, радно ангажована следећа лица:
Дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом број 450 – минимум 1
извршиоца
Уз додатни услов да дипломирани инжењер електротехнике (са лиценцом 450) који ће
решењем бити именован за одговорног инжењера на електро радовима има личну
референцу као одговорни извођач радова на извођењу радова на минимум једној
вакум станици у периоду од претходне 5 године пре датума објављивања позива за
подношење понуда.
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4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1.
Испуњеност обавезних услова из тачке 4.1.1. за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ за правна лица: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.
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 6). 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.
4.4.

Испуњеност додатних услова из тачке 4.2. понуђачи доказују:

4.4.1. Пословни капацитет се доказује на следећи начин:
4.4.1.1. За услов под 4.2.1.1. – а) Фотокопија најмање једног Уговора чији је предмет
био извођење радова на вакум станици (као и сви анекси Уговора уколико постоје)
в) попуњен о оверен образац референтне листе (Образац бр. 6 )
г) потврду о реализацији раније закључених уговора (Образац бр. 7 )
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4.4.1.2. За услов под 4.2.1.2. – доставити копије важећих сертификата који су издати
од стране компаније „“ISEKI VACUUM SYTEMS“.
4.4.2. Кадровски капацитет се доказује на следећи начин:
4.4.2.1. За услов под 4.2.2.1. – доказује се за следећи начин:
а) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од
Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу
(за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог
одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача:
фотокопија уговора ван радног односа)
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је
приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.
б) Попуњен и оверен образац број 8 у оквиру поглавља 6
в) Попуњен и оверен образац број 9 у оквиру поглавља 6
г) Потврду под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену и потписану од
стране овлашћеног лица понуђача да је наведени инжењер био одговорни извођач
радова на наведеном објекту

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о локалним пореским обавезама се могу добити у локалној пореској управи
у оквиру Општинске/градске управе у седишту понуђача.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености обавезних услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
.
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“

5.1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
предност дати понуђачу који је понудио краћи рок испоруке и уградње добара.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок
извођења радова, наручилац ће предност дати понуђачу који је понудио дужи гарантни
рок за уграђена добра.
Поступак избора понуде којој ће наручилац доделити уговор у случају исте понуђене
цене, исти рок испоруке и уградње добара и истог гарантног рока обавиће се путем
жребања, на следећи начин:
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту најнижу
понуђену цену, исти рок испоруке и уградње добара и исти гарантни рок да присуствују
поступку жребања;
Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама ЈКП
Прогрес;
Комисија ће водити записник о поступку жребања;
Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима
понуђача чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке и уградње
добара;
Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење
једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац
доделити уговор.
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6. ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона ( Образац 4)
5) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);
6) Образац референтне листе (Образац 6)
7) Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 7)
8) Изјава о одговорном извођачу (Образац 8)
9) Референце одговорног извођача радова у претходне три године од дана подношења
понуда за ову јавну набавку (Образац 9)
10) Образац - изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла (Образац 10)
11) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом, (Образац 11);
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ОБРАЗАЦ бр. 1

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име 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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Пословно име подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

Пословно име учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на
канализационом систему насеља Бачки Петровац
3/2018

Назив Понуђача
Понуђена укупна цена без ПДВ-а

__________________ дин.

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
(рок плаћања не може бити дужи од
45 дана од дана пријема фактуре)
Рок важења понуде:
(не може бити краћи од 30 дана од
дана отварања понуде)
Рок испоруке и уградње добара
( не може бити дужи од 60 дана од
дана закључења уговора)

___________________дин.
________ дана од дана пријема исправне
фактуре
________ дана од дана отварања понуде

______ дана од дана закључења уговора

Гарантни рок
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
САМОСТАЛНО

КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Датум

КАО ПОНУДА СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
______ (% учешћа подизвођача)

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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ОБРАЗАЦ бр. 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНУ
Испорука и монтажа хардверске опреме ПЛЦ управљачког система вакум станице VS-1
на канализационом систему насеља Бачки Петровац
Р.б
р.

Опис радова

јед.
мере

Кол.

1

Напајање 24V, DC 5A

ком

2

2

CPU VIPA 015-CEFPROO-CPU 312SCSPEED7

ком

1

3

VIPA 655-C000030 + Extension +
128Bute/on VSD-Card

ком

1

4

VIPA 021-1BF00-SM 021 – Digital input /
DL&DC 24 V

ком

3

5

VIPA 022-1BFOO-SM 022 – Digital
output / DO&DC 24V

ком

2

6

VIPA 031-1BD40 – SM 031 – Analog
input / Al 4x12 Bit, 4 – 20mA

ком

1

7

VIPA 032-1BB40 – SM 032 – Analog
output / AO 2x12bit, 4-20 mA

ком

1

8

VIPA 007-Power Supply connection
module, DC 24V

ком

2

9

Displey Weintek 10“ TFT Widescreen
COLOR LCD TOUCH Operatorski panel

ком

1

10

Демонтажа и развезивање постојеће
неисправне опреме

комплет

1

11

Монтажа и повезивање нове PLC
опреме у командно разводни
електроорман управљања
постројењем вакум станице

комплет

1

Јед. цене
без ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Израда, монтажа и повезивање на постојећи систем новог ормана електромонтажног
погона постројења вакум станице VS-1, на канализационом систему насеља Бачки
Петровац
Р.б
р.

Опис

јед.
мере

Кол.

1

Самостојећи метални пластифицирани
разводни електро орман приближних
димензија (1900x1000x400)
производње „EVROTEHNA“ или
одговрајуће, степена механичке
заштите IP55 комплет са бочним
страницама, монтажном плочом,

ком

1

Јед. цене
без ПДВ-а
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постољем и припадајућом следећом
опремом електромоторног погона и
управљања (simens, schrack, vipa или
слично)
Главни компакт прекидач, трополни,
in=200A, 25 кА, са електромагнетним
напонским окидачем, продужним
погоном и ручицом за искључење на
вратима ормана
Пренапонска заштита на напојном
каблу, тип „Б+Ц“, 4p
Сабирнички систем
3P+N+PЕ/60мм/300А, комплет са
припадајућим носачима сабирница
Струјни мерни трансформатор 200/5А

ком

1

ком

1

комплет

1

ком

3

Амперметар (дим 72x72) уграђен на
вратима РО
Волметар (дим 72x72) уграђен на
вратима РО
Волметарска преклопка

ком

3

ком

1

ком

1

ком

3

ком

2

11

Растављач 3 P GROO/160А, за
уградњу на 60мм сабирнички систем
комплет са одговарајућим ножастим
осигурачима 63 А/gM карактеристике
Растављач 3 P GROO/160А, за
уградњу на ДИН шину, комплет са
одговарајућим ножастим осигурачима
25 А/gM карактеристике
ФИД 25/0,03

ком

1

12

Аутоматски осигурач 16А/Ц/1 пол

ком

2

13

Аутоматски осигурач 6А/Ц/1 пол

ком

8

14

Хаваријски стоп тастер, са повратом,
NOT-AUS, NO/NC комплет са
монтажним елементима
Гребенаста преклопка 20А, 2 СО, са
три положаја 1-0-2
SТ помоћни релеј, 1 СО, 12А, 24 VDC
sa podnožjem
PТ помоћни релеј, 2 СО, 12А, 24 VDC
sa podnožjem
Реле контроле фаза, 230VAS, релејни
излаз,слично типу RKF
Реле контроле нивоа, 230VAS, релејни
излаз,слично типу RKF
Реле Y/D, 230VAS

ком

1

ком

5

ком

6

ком

6

ком

1

ком

5

ком

6

2

3
4
5
6
7
8
9

10

15
16
17
18
19
20

Моторни заштитни прекидач, слично
ком
3
типу ВЕ6 50 („schrack“ или
одговарајући) in=40.00-50.00А, са
помоћним контактима типа 1 NO+1NC
22 Моторни заштитни прекидач, слично
ком
2
типу ВЕ5 16 („schrack“ или
одговарајући) in=10.00-16.00А, са
помоћним контактима типа 1 NO+1NC
23 Трополни контактор снаге типа
ком
6
LSD232/15 kW, 32A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима
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типа 1 NO

ком

3

ком

4

ком

2

27

Трополни контактор снаге типа
LSD025/11 kW, 25A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима
типа 1 NO
Трополни контактор снаге типа
LSD012/5,5 kW, 12A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима
типа 1 NO
Трополни контактор снаге типа
LSD009/4 kW, 9A(AC3) 230
VAC,комплет са помоћним контактима
типа 1 NO
Нискотемпературни грејач 60W, 230 V

ком

1

28

Термостат за грејач 1N/C црвени

ком

1

29

Светиљка са флуо цеви 18 W, IP65 и
микропрекидачем на вратима
Монофазна ОГ утичница, 16А

ком

1

ком

2

Монтажни и поноћни материјал дим.
35мм шине, редне стезаљке РОК
канали, уводници, Р/F проводници за
шемирање, кабловске папучице
Радионички радови, шемирање и
повезивање ел.ормана испорука и
уградња на објекту црпне станице,
комплет повезано

комплет

1

комплет

1

24

25

26

30
31

32

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

2

Испорука и монтажа хардверске опреме ПЛЦ управљачког
система вакум станице VS-1 на канализационом систему насеља
Бачки Петровац
Израда, монтажа и повезивање на постојећи систем новог
ормана електромонтажног погона постројења вакум станице VS1, на канализационом систему насеља Бачки Петровац
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом

Цена обухвата и све зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
•
У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-А понуђач уписује цену услуга без ПДВ-а, исказану у
динарима по наведеној јединици мере.
•
У колону УКУПНА ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује цену услуге без ПДВ-а, исказану у
динарима помножену са количином.

ДАТУМ
_________________

МП.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________
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ОБРАЗАЦ 3

6.3. ИЗЈАВА 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 мале вредности добара Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац, бр:
3/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 4
6.4. ИЗЈАВA 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 мале вредности добара Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац, бр:
3/2018, 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.

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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ОБРАЗАЦ 5
6.5. ТРОШКОВИ 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 ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

М.П.

Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
6.6. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
У складу са чланом 76. став 2. Закона, _______________________________,(назив
понуђача) изјављујем да
сам у претходном периоду од __________ године,
реализовао или учествовао у реализацији уговора чија је листа наведена у следећој
табели:

Ред.
бр.

Назив уговора
(навести назив објекта, врсту
радова, површину и намену
објекта)

Година
завршетка
реализације
уговора

Наручилац

Вредност
(динара без
ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора ____________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније закључених
уговора, као и фотокопије уговора (сви анекси уговора).
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________

_______________________
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ОБРАЗАЦ 7
6.7. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:
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 на вакум станици:
1. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту
радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВа), 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:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе
подноси уз понуду.
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ОБРАЗАЦ 8
6.8. ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у
периоду извршења уговора Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум
станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац.
Р.
Бр.

Име и презиме

Број лиценце

Назив понуђача
(члана групе
понуђача) који
ангажује одговорног
извођача

Основ
ангаживања:
1. запослен код
понуђача
2. ангажован
уговором

1

2

3

4

5.

Датум: ________________

потпис овлашћеног лица
М.П.
__________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице
носиоца
посла
групе
понуђача
или
овлашћено
лице
члана
групе.
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
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ОБРАЗАЦ бр. 9
6.9. РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ
ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ОВУ ЈАВНУ НАБАВКУ
(референце којима се доказује да је лице са лиценцом _______________ био одговорни
извођач радова на минимум једној вакум станици.
Име и презиме и број личне лиценце за одговорног извођача радова:

_____________________________________________________
Р.
бр.

Назив
објекта

Наручилац

1

2

3

Број уговора на
осниву којег су
извршени радови
4

Укупан број објеката наведених у табели: ________ комада (минимум 1).
Напомена:
Уз референцу наведену у горњој табели треба доставити потврду под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача
да је наведени инжењер био одговорни извођач радова на наведеном објекту.
У __________________

потпис одговорног
извођача радова

потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум ______________
М.П.

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ бр. 10
6.10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-3/2018

Понуђач: _____________________________________
Матични број: ________________
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом
закључења уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, у виду бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем - писмом на 10%
вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са депонованим потписима
овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи
најмање пет дана дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати
средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења.

М.П.

_________________________
потпис овлашћеног лица

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на
канализационом систему насеља Бачки Петровац бр. 3/2018

27/38

ОБРАЗАЦ бр. 11
6.11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка хардвера за управљање
радом постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац,
број 3/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 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);
 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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7. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,
14/2015 и 68/15), те Одлуке о додели уговора бр._______ од ___________године,
закључује се
УГОВОР
о јавној набавци хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на
канализационом систему насеља Бачки Петровац

1. ЈКП „ПРОГРЕС“, Бачки Петровац, Народне револуције 5, ПИБ:101270151, Матични
бр. 08198748, (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Љубомир Кабић
и
2._________________________________из_________________________
ул.___________________________, матични број: _________________, ПИБ:
______________, текући рачун број: ____________________, кога заступа директор
______________________ као продавца (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику
РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и позивом за подношење понуда за набавку добара
- Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на канализационом
систему насеља Бачки Петровац, ЈН бр 3/2018 - објављеног на Порталу јавних набавки од
__________ год. спровео поступак јавне набавке мале вредности према конкурсној
документацији број 3/2018 (у даљем тексту: Конкурсна документација),
да је Извршилац доставио исправну понуду број ____________ од ____________
године (у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог уговора,
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора Извршиоцу, под бројем _____ од _______ године (попуњава Наручилац)
да је Извршиоц носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови
групе следећи:
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа
директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа
директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица
_________________________бр___, ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа
директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача
према наведеном моделу уговора)
да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила правни акт о
заједничком извршењу набавке број _________, којим је прецизирана одговорност сваког
понуђача из групе понуђача за извршење уговора и која је саставни део овог уговора;
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Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка добара - Набавка
хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на канализационом систему
насеља Бачки Петровац и ближе је одређен конкурсном документацијом и прихваћеном
понудом Извршиоца услуге број __________ од __________ године.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за услуге из члана 1. oвог уговора износи
_________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи ___________ динара. Вредност из
става 1. овог члана, добијена је на основу количина и јединичних цена из усвојене понуде
Извршиоца. Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена. Сви трошкови Извршиоца везани за предмет овог
уговора урачунати су у уговорену вредност из става 1. овог члана и ни под којим условима
не могу прећи тај износ, односно Извршилац нема право да потражује од Наручиоца било
које трошкове који нису обухваћени Понудом и овим уговором.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору изврши у року од
_____ дана од дана пријема фактуре за испоручену количину добара, на текући рачун
број_______________________ банка________________________________.
Члан 4.
Извршилац је обавезан да при потписивању овог Уговора достави Наручиоцу
сопствену меницу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исто мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним
износом од 10% без ПДВ-а од укупне вредности закљученог уговора. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Наручилац ће уновчити бланко
сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором .
Члан 5.
Рок за испоруку и уградњу односно монтажу добара износи ____ раднa дана ( не
може бити дуже од 60 дана) од дана потписивања уговора.
Члан 6.
Извршилац је дужан да:
Испоручи, угради односно монтира добра, а у складу са прописима, стандардима и
техничким нормативима који важе за ту врсту посла,
Да о свом трошку отклони сву штету коју учини за време уградње односно монтаже
која настане како према лицима тако и према објектима,
Обезбеђује сигурност објеката и лица на месту уградње односно монтаже добра
као и суседних објеката.
Члан 7.
Гарантни рок за изведене радове износи _____,године (најмање две године)
рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у
складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова
Наручиоцу.
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале,
као и упутства за руковање.
Члан 8.
Извршилац се обавезује да рекламације на исправност добара прихвата у целом
периоду трајања уговора укључујући и трајање гарантног рока. Сви откривени недостаци
у квалитету добара, као и недостаци који се уобичајеним прегледом нису могли открити,
ће се решавати кроз рекламације. Извршилац је дужан да без накнаде, на сваки први
позив Наручиоца отклони све недостатке који су резултат лошег квалитета материјала
или лошег рада добара или грешке на добру које је предмет гаранције. У случају отказа
и/или неправилног рада испорученог добра или њеног појединачног дела, Извршилац је
дужан да изврши поправку добра или замену у року од 10 дана од дана пријема пријаве
квара извршене путем рекламације. Уколико Извршилац није у стању да изврши поправку
добра, у обавези је да изврши замену добра добром исте или боље конфигурације и
перформансе у року од 10 дана од дана пријема рекламације. У случају да добро не може
да се поправи, замена остаје као трајно решење
Члан 9.
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету
причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора,
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а
ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 11.
Све што није регулисано овим уговором, уговорне стране ће регулисати договором
или обострано овереним анексом овог уговора.
Уговор ступа на снагу, даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих Наручилац задржава 4
(четири), а Извршилац 2 (два) примерка.
ИЗВРШИЛАЦ

_________________________

НАРУЧИЛАЦ

_________________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза
у поступку јавне набавке.
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки
Петровац, Народне револуције 5. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Набавка
софтвера и хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на
канализационом систему насеља Бачки Петровац, ЈН бр 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници Општине Бачки Петровац, www.backipetrovac.rs, дана 12.07.2018. године.
Понуда се сматрати благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
најкасније до 20.07.2018. године до 10 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се истог дана у просторијама Наручиоца у Бачком
Петровцу, у улици Народне Револуције број 5, са почетком у 10:30 часова.
Присутни представници понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, дужни
су да поднесу овлашћењe за учешће у поступку отварања понуда.
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, наручилац ће понуђачу
предати потврду о пријему 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.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији као и
накнадно послата додатна појашњења и информације.
Понуда се сматра исправном ако садржи следеће:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона ( Образац 4)
5) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);
6) Образац референтне листе (Образац 6)
7) Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 7)
8) Изјава о одговорном извођачу (Образац 8)
9) Референце одговорног извођача радова у претходне три године од дана подношења
понуда за ову јавну набавку (Образац 9)
10) Образац - изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла (Образац 10)
11) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумeнтацијом, (Образац 11);
12) Модел уговора
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3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ПРОГРЕС“
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Народне револуције бр. 5. са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац –
ЈН бр 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац –
ЈН бр 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац –
ЈН бр 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Набавка хардвера за управљање радом
постројења вакум станице 1 на канализационом систему насеља Бачки Петровац –
ЈН бр 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то
податке о:
1. члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.
Авансно плаћање није дозвољено
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке
Рок за испоруку и уградњу опреме је 60 дана од дана потписивања уговора
Испорука и уградња добара се врши на територији насеља Бачки Петровац
9.3. 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 нe може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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Цена добара мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Продавац је дужан да у понуди искаже цену са свим урачунатим трошковима
испоруке добара на адреси Наручиоца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду
бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица)
регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним
овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. Понуђач је обавезан да уз
средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим потписима
овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи
најмање пет дана дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати
средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И
ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:
Не постоји техничка документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем електронске поште на email: milena.nisic@backipetrovac.rs или факсом на број 021/780-571] 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.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 3/2018–
Набавка хардвера за управљање радом постројења вакум станице 1 на канализационом
систему насеља Бачки Петровац.
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона. Сваког радног дана (понедељак-петак) у времену од 07:00 до 15:00
часова.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на email:milena.nisic@backipetrovac.rs, факсом на број 021/780-571 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на
интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЈКП ПРОГРЕС; ЈНМВ 3/2018;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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