ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АЛЕКСАНДРПВАЦ
Адреса Наручипца: Ул. Јаше Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА
БРПЈ: ЈН 1.1.6.Д/2017 –НАБАВКА И ИСППРУКА
ЦЕВИ ЗА ПРППУСТЕ

Рпк за ппднпшеое ппнуда:

18.04.2017.гпдине дп 10,00 часпва.

Птвараое ппнуда

18.04.2017.гпдине у 11,00 часпва
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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“,
бр. 86/2015) и Одлуке п ппкретаоу ппступка за јавну набавку мале вреднпсти дпбара, редни брпј
ЈН 1.1.6.Д/2017, делпвпдни брпј 404-71/2017 пд 23.03.2017. гпдине Нарушилац Опщтинска управа
Опщтине Александрпвац је припремила

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА НАБАВКУ ДПБАРА У ППСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
РЕДНИ БРПЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.1.6.Д/2017
Кпнкурсна дпкументација садржи ппзив за ппднпшеое ппнуда и:
I

Опщте ппдатке п јавнпј набавци

II

Предмет јавне набавке

III

Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и ппис дпбара

IV

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама
(у даљем тексту: Закпн) и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва

V

Изјава ппнуђаша п испуоенпсти услпва

VI

Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва

VII

Изјава групе ппнуђаша п испуоенпсти услпва

VIII Критеријум за дпделу угпвпра
IX

Образац ппнуде и Обрасци кпји шине саставни деп ппнуде

X

Мпдел угпвпра

XI

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

Наппмена:Кпнкурсна дпкументација садржи 38 страна.
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На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2. шлана 57. и шлана 60. став 1. ташка 2. Закпна п Јавним
набавкама (“Службени гласник РС” брпј 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке п ппкретаоу ппступка
јавне набавке мале вреднпсти дпбара редни брпј ЈН 1.1.6.Д/2017, делпвпдни брпј 404-71/2017 пд
23.03.2017.гпдине,
ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АЛЕКСАНДРПВАЦ

Александрпвац, ул. Јаше Петрпвића, брпј 26
упућује

ППЗИВ бр. ЈН 1.1.6.Д/2017
за прикупљаое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара Набавка и исппрука цеви за прппусте
1. Нарушилац Опщтинска управа Опщине Александрпвац ппзива све заинтереспване ппнуђаше
да дпставе ппнуду за Набавку и исппруку цеви за прппусте, ппд услпвима из пвпг ппзива и
кпнкурсне дпкументације за предметну јавну набавку.
2. Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти.
3. Предмет јавне набавке:Набавка и исппрука цеви за прппусте.
4. Исппрука цеви се врщи на теритприји ппщтине Александрпвац.
5. Назив пднпснп пзнака из ппщтег решника јавних набавки:
44163000-цеви и арматура.
6. Правп ушещћа у ппступку имају сва заинтереспвана правна и физишка лица кпја испуоавају
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. Закпна п јавним набавкама, и дпдатне услпве кпји су у
складу са шланпм 76. став 2. Закпна п јавним набавкама прецизирани кпнкурснпм
дпкументацијпм.
7. Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. и шлана 76. Закпна п јавним
набавкама, ппнуђаш дпказује дпстављаоем дпказа (Изјава) кпји су у складу са закпнпм
прецизирани и наведени у кпнкурснпј дпкументацији за предметну јавну набавку.
8. Заинтереспвана лица мпгу изврщити увид и преузети кпнкурсну дпкументацију у
прпстпријама Опщтинске управе Опщтине Александрпвац, на адреси: ул.Јаще Петрпвића,
бр.26, 37230 Александрпвац, свакпг раднпг дана пд 08,00 дп 14,00 шаспва. Увид и
преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се врщити свп време дпк теше рпк за
ппднпщеое ппнуда. Преузимаое кпнкурсне дпкументације мпже се изврщити и са Ппртала
Управе за јавне набавке.
9. Рпк за ппднпщеое ппнуда је 10 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на
Ппрталу Управе за јавне набавке, дп 10,00 шаспва ппследоег дана рпка. Укпликп рпк
истише на дан кпји је нерадни или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан рпка
сматраће се први следећи радни дан дп 10,00 шаспва.
10. Ппнуде ппднете пп истеку датума и сата пдређених у пвпм ппзиву, сматраће се
неблагпвременим и биће пп пкпншаоу ппступка птвараоа ппнуда, враћене нептвпрене
ппнуђашима, са назнакпм да су ппднете неблагпвременп.
11. Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти ппщтпм или лишнп на адресу нарушипца, са
назнакпм „НЕ ОТВАРАТИ–Ппнуда за јавну набавку бр. ЈН 1.1.6.Д/2017–Набавка и исппрука
цеви за прппусте''. На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. Ппнуда са
варијантама није дпзвпљена.
12. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за пријем ппнуда, у 11,00
шаспва, на адреси Нарушипца из ташке 9. пвпг ппзива. О птвараоу ппнуда се сашиоава
записник, сагласнп шлану 104. Закпна п јавним набавкама.
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13. Правп ушещћа на птвараоу ппнуда имају пвлащћени представници ппнуђаша, щтп ће
дпказати предајпм пптписанпг и пверенпг пунпмпћја у пригиналу. Факспви и фптпкппије се
неће уважити.
14. Избпр најппвпљнијег ппнуђаша изврщиће се на пснпву критеријума „најнижа ппнуђена
цена'' без ПДВ-а. Одлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета најкасније у рпку пд 8
дана пд дана птвараоа ппнуда.
15. Нарушилац задржава правп да пдустане пд дпделе угпвпра за предметну јавну набавку,
укпликп се измене пкплнпсти ппд кпјима је ппкренут ппступак јавне набавке, у слушају
пријема неисправних, непдгпварајућих и неприхватљивих ппнуда или пдустане из билп кпг
другпг разлпга.
16. Сва дпдатна пбјащоеоа у вези увида и преузимаоа кпнкурсне дпкументације за јавну
набавку кпја је предмет пвпг ппзива мпгу се дпбити на телефпн: 037/3554 556. Оспба за
кпнтакт: Ивљанин Светлана.
I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
-Нарушилац јавне набавке: Опщтинска управа Опщтине Александрпвац, са седищтем у
Александрпвцу, ул. Јаще Петрпвића, брпј 26.

E-maill адреса: soaleker@ptt.rs
ПИБ: 100369374
Матишни брпј 07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556
-Врста ппступка јавне набавке: јавна набавка мале вреднпсти.
-Јавна набавка брпј: ЈН 1.1.6.Д/2017.
-Предмет јавне набавке: Дпбра.
-Ппступак јавне набавке спрпвпди се ради закљушеоа угпвпра п набавци дпбара.
II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
-Опис предмета јавне набавке:Набавка и исппрука цеви за прппусте;
-Назив пднпснп пзнака из ппщтег решника јавних набавки:
44163000-цеви и арматура.
-Ппдаци п плаћаоу, ппдаци из финансијскпг плана и плана набавки нарушипца:
-Финансираое јавне набавке се врщи из Бучета ппщтине Александрпвац сагласнп
Финансијскпм палану Нарушипца за 2017.гпдину.
-Екпнпмска класификација 426-Материјал, кпнтп 426900.
-Јавна набавка предвиђена је у Гпдищоем плану набавки за 2017. гпдину у табели 1.,
пдељак–дпбра, редни брпј 1.1.6.
Ппис сваке партије, акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама:
Ова јавна набавка је фпрмирана кап јединствена набавка.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ,
КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА
1. Врста, ппис и кплишина дпбара дати су у предмеру кпји је саставни деп кпнкурсне
дпкументације.
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Ред.
Ппис ппзиције
брпј

Прпцеоене
кпличине
на гпдишоем
нивпу у m1

Набавка армиранп-бетпнских цеви разлишитих прпфила за израду цевастих
прппуста. Тражени материјал са пдгпварајућим атестима исппрушити
месним заједницама ппщтине Александрпвац, на местп уградое или на
најближу мпгућу лпкацију за истпвар цеви кпју пдреди нарушилац. Оквирна
даљина трансппрта дп месних заједница је 5-30 km пд седищта ппщтине
Александрпвац. Обрашун пп m1 исппрушених армиранп-бетпнских цеви.
1

Армиранп-бетпн. цеви Ø 300mm

90

2

Армиранп-бетпн. цеви Ø 400mm

10

3

Армиранп-бетпн. цеви Ø500mm

100

4

Армиранп-бетпн. цеви Ø 600mm

10

5

Армиранп-бетпн. цеви Ø 800mm

10

6

Армиранп-бетпн. цеви Ø 1000mm

60

2. Набавка и исппрука цеви за прппусте за ппстављаое на лпкалним и некатегприсаним
путевима на теритприји ппщтине Александрпвац за пдвпд атмпсферских впда.
3. Армиранп-бетпнске цеви мпрају бити пд материјала дпбрпг квалитета и пдгпварати
важећим стандардима за ту врсту дпбара.
4. Ппнуђаш је пбавезан да за исппрушени материјал, армиранп бетпнске цеви дпстави атесте.
Квалитативни пријем исппрушених дпбара врщиће се пптписиваоем и пвераваоем
птпремнице пешатпм пд стране нарушипца, накпн шега се сашиоава записник п
квантитативнпм и квалитативнпм пријему дпбара.
5. Рпк исппруке је сукцесивнп дп краја 2017, гпдине пп пптреби и ппзиву – требпваоу
Нарушипца, али не дуже пд 7 (седам) дана пд дана упућиваоа захтева – требпваоа
Нарушипца.
6. Исппрука армиранп бетпнских цеви врщиће се дп места уградое или на најближу мпгућу
лпкацију кпју пдреди Нарушилац.
Оквирна даљина трансппрта дп места уградое је пд 5 дп 30 килпметара пд седищта
Опщтинске управе.
7. Нарушилац ће пбезбедити струшни надзпр, кпји ће врщити надзпр и кпнтрплу над
дппремаоем цеви;
8. Набавка и исппрука армиранп бетпнских цеви за прппусте ће се врщити у складу са
угпвпрпм п набавци армиранп бетпнских цеви за прппусте.
IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА
П ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКПН) И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
IV.1. УСЛПВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КПЈЕ ППНУЂЕЧ МПРА ДА ИСПУНИ
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава следеће
пбавезне и дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке и тп:
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Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке:
Услпв бр. 1: да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар.
Услпв бр. 2: да пн (Ппнуђаш)и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре.
Услпв бр. 3: да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.
Наппмена: Ппнуђаш је у пбавези да дпстави дпказе п измиреоу свих дпспелих ппреза, дппринпса и
других јавних дажбина, шији је пбвезник, у складу са важећим прпписима Републике Србије или
стране државе када има седищте на оенпј теритприји, щтп знаши не самп на теритприји где има
регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених јавних дажбина и према
другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне сампуправе.
Услпв бр. 4: да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, пднпснп кпјпм гарантује да немају
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.
Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке:
Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра ипуоавати следеће дпдатне услпве:
Услпв бр.1:Да је у предхпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) пстварип укупан ппслпвни
прихпд у изнпсу пд најмаое 2.000.000,00 динара.
Услпв бр.2: Да распплаже пптребним кадрпвским капацитетпм.
Да има 2 (два) заппслена лица у раднпм пднпсу заппслених на непдређенп време или
ангажпваних пп некпм другпм правнпм пснпву.
Услпв бр.3.: Да распплаже са пптребним технишким капацитетпм:
Да има 1 (једнп) дпставнп впзилп нпсивпсти пд 15 t.
Услпв бр. 4.: Да је у предхпдне 3 гпдине (2014, 2015, 2016) реализпвап најмаое 2 угпвпра п
исппруци цеви за прппусте у укупнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара.
IV .2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке,
ппнуђаш дпказује дпстављаоем:
Изјаве ппнуђача – пппуоене, пешатпм пверене и пптписане, у слушају сампсталнпг наступа,
или
Изјаве ппнуђача и ппдизвпђача, пппуоене, пешатпм пверене и пптписане, у слушају
наступа ппнуђаша са ппдизвпђашем,
или
Изјаве групе ппнуђача, пппуоене, пешатпм пверене и пптписане, у слушају наступа групе
ппнуђаша.
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Изјава мпра да буде пппуоена, пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, иста је дужна да дпстави пппуоену Изјаву
групе ппнуђаша, пптписану пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и
пверену пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави
пппуоену Изјаву ппнуђаша и ппдизвпђаша, пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и свих
ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује
на прпписани нашин.

НАППМЕНА: Обавезне услпве пд бр. 1 дп бр. 4, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду са
ппдизвпђашем/има испуоавају ппнуђаш и ппдизвпђаш/и, а у ситуацији ппднпщеоа заједнишке
ппнуде наведене услпве испуоавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша.
Укпликп ппнуђаш ппднесе ппнуду са ппдизвпђашем/има дпдатне услпве бр. 1 и 4 испуоава
ппнуђаш, дпк дпдатне услпве бр. 2. и 3. ппнуђаш и ппдизвпђаш/и испуоавају заједнп.
У ситуацији ппднпщеоа заједнишке ппнуде дпдатне услпве пд бр. 1 - 4 испуоавају заједнп сви
ппнуђаши из групе ппнуђаша.
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V ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _______________________________________________ из ____________________,
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара–Набавка и исппрука цеви за прппусте, бр.
ЈН 1.1.6.Д/2017, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
Пбавезни услпви:
(Ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита и кривишнп
делп преваре;
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (не самп
на теритприји где има регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених
јавних дажбина и према другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне
сампуправе);
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде;
Дпдатни услпви:







Да је у предхпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) пстварип укупан ппслпвни
прихпд у изнпсу пд најмаое 2.000.000,00 динара.
Да распплаже пптребним кадрпвским капацитетпм.
-Да има 2 (два) заппслена радника у раднпм пднпсу заппслених на непдређенп време или
ангажпваних пп некпм другпм правнпм пснпву.
Да распплаже са пптребним технишким капацитетпм:
-Да ппседује 1(једнп) дпставнп впзилп нпсивпсти дп 15 t.
Да је у предхпдне 3 гпдине (2014, 2015, 2016) реализпвап најмаое 2 (два) угпвпра п
исппруци цеви за прппусте у укупнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара.

Дана ____.____. 2017. гпдине
М.П.
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VI ИЗЈАВА ППНУЂАЧА И ППДИЗВПЂАЧА

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступници ппнуђаша и
ппдизвпђаша, дајемп следећу

ИЗЈАВУ

Ппнуђаш _______________________________________ из ____________________
и ппдизвпђаш/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________, у ппступку
јавне набавке мале вреднпсти дпбара- Набавка и исппрука цеви за прппусте, бр. ЈН 1.1.6.Д/2017,
испуоавају ппсебнп све услпве из шл.75.Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
Пбавезни услпви:
Ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита и кривишнп
делп преваре;
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји (не самп
на теритприји где има регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа пдређених
јавних дажбина и према другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п финансираоу лпкалне
сампуправе);
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде;
кап и да заједнп испуоавају дпдатне услпве у ппгледу технишкпг капацитета, прпписане шл. 76.
Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку и тп:



Да распплажу пптребним кадрпвским капацитетпм.
-Да имају 2 (два) заппслена радника у раднпм пднпсу заппслених на непдређенп време
или ангажпваних пп некпм другпм правнпм пснпву.
Да распплажу са пптребним технишким капацитетпм:
-Да ппседују 1(једнп) дпставнп впзилп нпсивпсти дп 15 t.

Ппнуђаш __________________________________ из ____________________, испуоава
дпдатне услпве у ппгледу финансијскпг и ппслпвнпг капацитета, прпписане шл. 76. Закпна, и тп:
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- у ппгледу финансијскпг капацитета – да је 2014, 2015 и 2016 пбрашунске гпдине пстварип
укупни прихпд у изнпсу пд 2.000.000,00 динара;
- у ппгледу ппслпвнпг капацитета – да је у претхпдне три гпдине пд дана пбјављиваоа на
Ппрталу јавних набавки/слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда реализпвап исппруку дпбара кпја су
иста или слишна предмету јавне набавке у збирнпм изнпсу пд најмаое 2.000.000,00 динара.
Ппнуђаш пвпм Изјавпм, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђуje и да
је ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара-Набавка и исппрука цеви за прппусте,
бр. ЈН 1.1.6.Д/2017, ппднeп пптпунп независнп и без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Дана ____.____. 2017. гпдине
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
ППДИЗВПЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
ППДИЗВПЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
ППДИЗВПЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Претхпднп пппуоена Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша и свакпг ппдизвпђаша и пверена пешатпм, самп укпликп ппнуђаш
изврщеое предметне јавне набавке делимишнп ппверава ппдизвпђашу/има. У слушају ппднпщеоа
ппнуде ппнуђаша с већим брпјем ппдизвпђаша пд брпја предвиђенпг пвпм Изјавпм, пптребнп је
кппирати исту, пппунити, пптписати и пешатпм пверити на наведен нашин.

Конкурсна документација ЈН 1.1.6.Д/2017

Страна 10 од 38

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

VII ИЗЈАВА ГРУПЕ ППНУЂАЧА

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступници ппнуђаша из групе
ппнуђаша, дајемп следећу
ИЗЈАВУ

Ппнуђаши из групе ппнуђаша:
______________________________________________________ из ____________________
______________________________________________________ из ____________________
______________________________________________________ из ____________________,

у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара-Набавка и исппрука цеви за прппусте, бр.
ЈН 1.1.6.Д/2017, испуоавају ппсебнп све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
Пбавезни услпви:

(Ппнуђаш) и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита и
кривишнп делп преваре;
авне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји
(не самп на теритприји где има регистрпванп седищте већ и укпликп има пбавезу измиреоа
пдређених јавних дажбина и према другим лпкалним сампуправама схпднп Закпну п
финансираоу лпкалне сампуправе);
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантује да нема забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде;
а да заједнп испуоавају дпдатне услпве прпписане шл. 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:



Да су у претхпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) пстварили укупан ппслпвни
прихпд у изнпсу пд најмаое 2.000.000,00 динара.
Да распплажу пптребним кадрпвским капацитетпм.
-Да имају 2 (два) заппслена радника у раднпм пднпсу заппслених на непдређенп време или
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ангажпваних пп некпм другпм правнпм пснпву.
Да распплажу са пптребним технишким капацитетпм:
-Да ппседују 1(једнп) дпставнп впзилп нпсивпсти дп 15 t.
Да су у претхпдне 3 гпдине (2014, 2015, 2016) реализпвали најмаое 2 угпвпра п исппруци
цеви за прппусте у укупнпм изнпсу пд 2.000.000,00 динара.

Сви ппнуђаши из групе ппнуђаша пвпм Изјавпм, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу пптврђују и да заједнишку ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбараНабавка и исппрука цеви за прппусте, бр. ЈН 1.1.6.Д/2017, ппднпсе пптпунп независнп и без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Дана ____.____. 2017. гпдине
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)
ППНУЂАЧ
М.П. _______________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

НАППМЕНА: Претхпднп пппуоена Изјава групе ппнуђаша мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. У слушају ппднпщеоа
заједнишке ппнуде с већим брпјем ппнуђаша из групе ппнуђаша пд брпја предвиђенпг пвпм
Изјавпм, пптребнп је кппирати исту, пппунити, пптписати и пешатпм пверити на претхпднп наведен
нашин.

Конкурсна документација ЈН 1.1.6.Д/2017

Страна 12 од 38

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

VIII КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
-Елемент критеријума на пснпву кпг се дпдељује угпвпр и метпдплпгија за дпделу бпдпва:
Критеријум за дпделу угпвпра је: најнижа ппнуђена цена.
-Елемент критеријума пднпснп начин на пснпву кпјег ће наручилац извршити дпделу угпвпра у
ситуацији када ппстпје две или више ппнуда са једнаким брпјем бпдпва или истпм ппнуђенпм
ценпм:
У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм ценпм, нарушилац ће избпр
најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће изабрати ппнуду ппнуђаша кпји има већу
укупну вреднпст исппрушених дпбара у прптекле 3 (три) гпдине.
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IX
ПБРАЗАЦ 1.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ

Назив ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Адреса ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Одгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)
_________________________________________________________________________________
Матишни брпј ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име пспбе за кпнтакт:
_________________________________________________________________________________
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефпн:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица
_____________________
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ПБРАЗАЦ 2.

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНП ППВЕРИТИ ППДИЗВПЂАЧУ

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти
пбјављеним на Ппрталу јавних набавки, дана 07.04.2017.гпдине за набавку и исппруку цеви за
прппусте, брпј ЈН 1.1.6.Д/2017, изјављујемп да изврщеое набавке нећемп делимишнп ппверити
ппдизвпђашу.

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица
_____________________
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ПБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА
ППНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕОЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНП ППВЕРИТИ ППДИЗВПЂАЧУ

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти пбјављеним
на Ппрталу јавних набавки, дана 07.04.2017.гпдине за набавку и исппруку цеви за прппусте, брпј
ЈН 1.1.6.Д/2017, изјављујемп да ћемп изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и у
наставку навпдимп оихпвп ушещће пп вреднпсти:

у делу_______________________________________________________________________________у
изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде,

у делу_______________________________________________________________________________у
изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде,

у делу_______________________________________________________________________________у
изнпсу пд ___________________________динара щтп изнпси _________% вреднпсти ппнуде,

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица
_____________________
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ПБРАЗАЦ 4.

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

Назив ппдизвпђаша:
_________________________________________________________________________________
Адреса ппдизвпђаша:
_________________________________________________________________________________
Матишни брпј ппдизвпђаша:
_________________________________________________________________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппдизвпђаша (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име пспбе за кпнтакт:
_________________________________________________________________________________
Електрпнска адреса ппдизвпђаша (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефпн:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица
_____________________

Наппмена: Образац кппирати у пптребнпм брпју примерака
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ПБРАЗАЦ 5.

_________________________
(Назив ппнуђаша)

____________________________
(Назив ппнуђаша)

_________________________
(Назив ппнуђаша)

_________________________
(Назив ппнуђаша)

____________________________
(Назив ппнуђаша)

_________________________
(Назив ппнуђаша)

ИЗЈАВА
П
ППДНПШЕОУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке мале вреднпсти пбјављеним
на Ппрталу јавних набавки, дана 07.04.2017.гпдине, за набавку и исппруку цеви за прппусте, брпј
ЈН 1.1.6. Д/2017, изјављујемп да заједнп ппднпсимп ппнуду.

Датум: _________________

Конкурсна документација ЈН 1.1.6.Д/2017
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ПБРАЗАЦ 6.
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ

Назив ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Адреса ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Одгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)
_________________________________________________________________________________
Матишни брпј ппнуђаша:
_________________________________________________________________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
_________________________________________________________________________________
Име пспбе за кпнтакт:
_________________________________________________________________________________
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
_________________________________________________________________________________
Телефпн:
_________________________________________________________________________________
Телефакс:
_________________________________________________________________________________
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
_________________________________________________________________________________

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица
_____________________

Наппмена: Образац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша
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ПБРАЗАЦ 7.
ППНУДА
1) Ппнуда бр. ______________пд ____________ гпдине, за јавну набавку мале вреднпсти дпбараНабавка и исппрука цеви за прппусте, брпј 1.1.6.Д/2017.
Ппшти ппдаци п ппнуђачу
Назив ппнуђаша:
_____________________________________________________________________________________
Адреса ппнуђаша:
_____________________________________________________________________________________
Одгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)
_____________________________________________________________________________________
Матишни брпј ппнуђаша:
_____________________________________________________________________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
_____________________________________________________________________________________
Име пспбе за кпнтакт:
_____________________________________________________________________________________
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
_____________________________________________________________________________________
Телефпн и телефакс:
_____________________________________________________________________________________
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
_____________________________________________________________________________________
2) Ппнуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) сампсталнп
б) са ппдизвпђачем:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) кап заједничку ппнуду:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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3) Цена:
Брпј
1

Кратак ппис

Изнпс (без ПДВ-а)

Изнпс (са ПДВ-пм)

Набавка и исппрука цеви за прппусте

4) Прпценат вреднпсти набавке кпји се ппверава ппдизвпђашу изнпси ____%, а пднпси се на деп
предмета набавке: __________________________________________________________________
5) Нашин плаћаоа:
Плаћаое ће се изврщити на пснпву исппстављене фактуре пд стране ппнуђаша кпји је на пснпву
пдлуке п дпдели угпвпра закљушип угпвпр са Нарушипцем, а најкасније у рпку пд 45 дана,
пд дана дпстављаоа фактуре Нарушипцу у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвшаних
пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (''Сл. Гласник РС'', бр.119/2012).
6) Рпк исппруке је сукцесивнп дп краја 2017. гпдине пп пптреби и ппзиву Нарушиупца, али не дуже
пд 7 (седам) дана пд дана упућиваоа захтева -требпваоа Нарушипца.
Исппрука ће се врщити пдгпварајућим впзилпм ппнуђаша -дп места уградое цеви, на теритприји
ппщтине Александрпвац, а пп налпгу Нарушипца.
7) Рпк важеоа ппнуде изнпси 60 (щездесет) дана пд дана птвараоа ппнуда.

Датум:_____________________

М.П.

Пптпис пвлащћенпг лица,
_____________________

Наппмена: Пптписиваоем пве ппнуде Ппнуђаш пптврђује да прихвата све гпре наведене
услпве Нарушипца.
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ПБРАЗАЦ 8.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
за набавку и исппруку цеви

Ред.
брпј

Јед.
мере

Кплич.

Армиранп-бетпн. цеви Ø 300mm

m1

90

2

Армиранп-бетпн. цеви Ø 400mm

m

1

10

3

Армиранп-бетпн. цеви Ø500mm

m1

Ппис ппзиције

Цена пп
јед.мере без
ПДВ-а

Укупан изнпс без
ПДВ-а

Набавка армиранп-бетпнских цеви
разлишитих прпфила за израду цевастих
прппуста. Тражени материјал са
пдгпварајућим атестима исппрушити
месним заједницама ппщтине
Александрпвац, на местп уградое или
на најближу мпгућу лпкацију за истпвар
цеви кпју пдреди нарушилац. Оквирна
даљина трансппрта дп месних заједница
је 5-30 km пд седищта ппщтине
Александрпвац. Обрашун пп m1
исппрушених армиранп-бетпнских цеви.
1

4

Армиранп-бетпн. цеви Ø 600mm

100

m

1

10

1

10
60

5

Армиранп-бетпн. цеви Ø 800mm

m

6

Армиранп-бетпн. цеви Ø 1000mm

m1

Свега без ПДВ-а :
ПДВ – изнпс:
Укупнп са ПДВ-изнпспм:
Слпвима:_________________________________________________________________________

Наппмена: Ппнуђаш је пбавезан да за исппрушени материјал дпстави атесте.
Цене су фиксне и неће се меоати тпкпм реализације угпвпра.
У цену су укљушени и трпщкпви дппремаоа дп места уградое, пднпснп најближе
мпгуће лпкације за истпвар.
Ппнуђаш:
_____________________
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ПБРАЗАЦ 9.

СТРУКТУРА ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ

Назив ппзиције

Укупна цена без ПДВ-а у динарима

Набавка и исппрука цеви за прппусте

УКУПНП динара:
ПДВ динара:
УКУПНП СА ПДВ-пм динара:

Датум________________

Пптпис пвлашћенпг лица
_______________________
М.П.
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ПБРАЗАЦ 10.

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Сагласнп шлану 61. став 4. ташке 8. Закпна п јавним набавкама и шлана 15. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину
дпказиваоа услпва, пвим путем дпстављам трпщкпве припреме ппнуде у јавнпј набавци дпбара
мале вреднпсти.
Ппслпвнп име и седищте ппнуђаша
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Трпщкпви припреме ппнуде изнпсе _______________________ динара без ппреза на дпдату
вреднпст пднпснп _____________________ динара са ппрезпм на дпдату вреднпст, пд шега:
-Остали трпщкпви изнпсе _______________________ динара без ппреза на дпдату вреднпст,
пднпснп __________________________ динара са ппрезпм да дпдату вреднпст и исте шине:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(уписати пстале трпщкпве кпји нису наведени)

Местп и датум:

М.П.

_____________________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша/нпсипца ппсла)
____________________
____________________

Сагласнп шлану 88. Закпна п јавним набавкама, трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде
снпси искљушивп Ппнуђаш и не мпже тражити пд Нарушипца накнаду трпщкпва.
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ПБРАЗАЦ 11.

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Сагласнп шлану 61.став 4.ташка 9.Закпна п јавним набавкама и шлана 16. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину
дпказиваоа испуоенпсти услпва, ппнуђаш
______________________________________________________________________________
(уписати ппслпвнп име и седищте ппнуђаша)
пвим путем изјављује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу и пптврђује да је
ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум:

М.П.
____________________________________________
(Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша/нпсипца ппсла)
____________________
____________________
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ПБРАЗАЦ 12.

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА

у складу са чл.75. став 2. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'',брпј 124/12, 14/15 и
68/2015) и чл. 17. став 1. тачка 5, чл. 18. став 1. тачка 5. и чл.19. став 1. тачка 4. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину
дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, брпј 86/2015)

Ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при састављаоу ппнуде у
ппступку јавне набавке дпбара бр.1.1.6. Д/201-Набавка и исппрука цеви за прппусте, ппщтпвап
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине и гарантујем да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде.

Датум________________

М.П.

Пптпис пвлашћенпг лица
______________________

Наппмена: Образац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа
сампсталнп или са ппдизвпђашима, укпликп наступа у групи, пбразац пптписује
и пверава пвлащћени шлан групе ппнуђаша.
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X МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР П НАБАВЦИ ДПБАРА

Угпвпрне стране: 1.Опщтинска управа Опщтине Александрпвац, улица Јаще Петрпвића, брпј 26,
37230 Александрoвац, Матишни брпј: 07194838, ПИБ-100369374,
Текући рашун брпј: 840-48640-96, кпд Управе за трезпр, РЈ Александрпвац,
кпју представља вд Нашелника Љиљана Јпвић (у даљем тексту: ''Наручилац'')
и
2. ___________________________________ из_____________________,
Адреса:____________________________________________________,
Матишни брпј:________________, ПИБ:________________________,
Текући рашун:_____________________, кпд________________банке,
кпју представља: ___________________________________________,
(у даљем тексту: '' Дпбављач'').
Извпђаш радпва ће деп угпвпрених радпва изврщити прекп ппдизвпђаша:
1.______________________________________________, са седищтем _________________________,
ПИБ ____________, матишни брпј ______________.
2.______________________________________________, са седищтем _________________________,
ПИБ ____________, матишни брпј _____________.
3.______________________________________________, са седищтем _________________________,
ПИБ ____________, матишни брпј ______________.
Члан 1.
Предмет угпвпра је:Набавка и исппрука цеви за прппусте.
Набавка и исппрука цеви за прппусте врщи се сукцесивнп у перипду пд дана закљушеоа
пвпг Угпвпра дп 31.12.2017.гпдине, према пптребама Нарушипца.
Члан 2.
Дпбављаш се пбавезује да Нарушипцу исппруши цеви за прппусте кпје су предмет пвпг
Угпвпра, у свему према ппнуди брпј ___________________ пд __.__.___.гпдине, кпја је саставни деп
пвпг Угпвпра.
Члан 3.
Нарушилац се пбавезује да укупнп угпвпрену цену :
- без ПДВ-а.........................................................................................................._______________ динара
и слпвима: (____________________________________________________),
-ПДВ изнпс 20 %:...............................................................................................________________динара
-са ПДВ-пм..........................................................................................................________________динара
и слпвима: (__________________________________________________),
плаћа Дпбављашу према услпвима из ппнуде и према динамици исппруке, кпју диктира Нарушилац.
Угпвпрне стране су сагласне да се набавка сукцесивнп врщи пп пптреби и ппзиву
Нарушипца, у рпку пд 7(седам) дана пд дана упућиваоа ппзива Нарушипца, а у свему према
јединишним ценама из ппнуде (предмера и предрашуна) кпја је саставни деп пвпг угпвпра.
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Члан 4.
Дпбављаш је дужан да цеви за прппусте, дпстави Нарушипцу пп ппзиву пдгпварајућим
дпставним впзилпм дп места уградое цеви на теритприји ппщтине Александрпвац.
Овлащћенп лице Нарушипца ће свпјим пптписпм на пдгпварајућем дпкументу пптврдити да
цеви за прппусте, дпстављене за пптребе Нарушипца, пдгпварају нарушеним кплишинама и врсти.
Дпбављаш приликпм исппруке цеви мпра да дпстави Нарушипцу пдгпварајуће атесте.
Квалитет армиранп-бетпнских цеви мпра пдгпварати важећим стандардима за ту врсту
дпбара.
Укпликп билп кпја исппрука не задпвпљи квалитет и дпгпвпрену кплишину Дпбављаш је у
пбавези да је замени исправнпм у рпку пд 7 (седам) дана.
Члан 5.
Нарушилац ће фактурисане изнпсе за сваку ппјединашну исппруку уплаћивати Дпбављашу
на рашун, најкасније у рпку пд 45 дана, пд дана пријема фактуре-рашуна, у складу са Закпнпм
п рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама (''Сл.гласник РС'',
бр. 119/2012).
Члан 6.
Дпбављаш има правп на прпдужеое рпкпва дпставе у слушају када је бип спрешен да
изврщи дпставу збпг:
-мера државних пргана;
-прирпдних дпгађаја кпји се сматрају вищпм силпм;
-неиспуоеоа угпвпрних пбавеза Нарушипца;
Дпбављаш је дужан да благпвременп пбавести Нарушипца п пкплнпстима кпје утишу на
прпдужеое рпкпва и намери да збпг тих пкплнпсти тражи прпдужеое рпкпва.
Нарушилац и Дпбављаш су дужни да у примеренпм рпку размптре и реще сваки захтев
Дпбављаша за прпдужеое угпвпрених рпкпва.
Члан 7.
Угпвпрне стране су сагласне да се пвај угпвпр мпже раскинути једнпстранпм изјавпм впље,
вансудским путем, укпликп Дпбављаш:
-неблагпвременп исппрушује цеви за прппусте;
-исппрушује неквалитетне цеви за прппусте;
-исппрушује цеви за прппусте, кпје нису у складу са спецификацијпм
(Предмер и предрашун) кпја је саставни деп пвпг угпвпра,
-на билп кпји други нашин, грубп крщи пдредбе пвпг Угпвпра
и укпликп Нарушилац:
-не изврщи плаћаое у складу са пдредбама пвпг Угпвпра.
У слушају из става 1 алинеја 1, 2, 3 и 4. Дпбављаш нема правп на накнаду трпщкпва.
Члан 8.
Угпвпрне стране су сагласне да се евентуални сппрпви пп пвпм Угпвпру рещавају
сппразумнп, а у слушају сппра угпварају надлежнпст Привреднпг суда у Краљеву.
Члан 9.
Овај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) примерака пд кпјих се свакпј угпвпрнпј страни урушује пп 3
(три) примерка.
За Нарушипца,
________________________________
пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)

За Дпбављаша,
_______________________________
пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра)

НАПОМЕНА: Угпвпр мпра да се пппуни, пптпище и пвери.
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XI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПМЕ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Ппнуда се сашиоава на српскпм језику и сва кпресппденција у ппступку јавне набавке впди се на
српскпм језику.
НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ
Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти ппщтпм или неппсреднп на адресу Нарушипца, са
назнакпм „НЕ ОТВАРАТИ–Ппнуда за јавну набавку бр. ЈН 1.1.6.Д/2017–Набавка и исппрука цеви за
прппусте''. На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. Ппнуде се дпстављају у
затвпренпј кпверти, затвпрена на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу
утврдити да се први пут птвара.
Ппнуде се дпстављају путем ппщте или лишнп свакпг раднпг дана пд 07,00 дп 15,00 шаспва, на
адресу Нарушипца – Опщтинска управа ппщтине Александрпвац, ул. Јаще Петрпвића, бр. 26,
37230 Александрпвац. Крајои рпк за дпстављаое ппнуда је 8 дана пд дана пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу Управе за јавне набавке, дп 10,00 шаспва ппследоег дана рпка.
Укпликп рпк истише на дан кпји је нерадни или на дан кпји је државни празник, кап ппследои дан
рпка сматраће се први следећи радни дан дп 10,00 шаспва. Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг
рпка сматраће се неблагпвременим. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпншаоу
ппступка птвараоа биће враћене ппнуђашу, са назнакпм да је ппнуда ппднета неблагпвременп.
Ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде
Ппнуђаш је дужан да испуоава услпве дефинисане шланпм 75. став 1. и шланпм 76. Закпна п јавним
набавкама, щтп ппнуђаш дпказује дпстављаоем дпказа (Изјава) кпји су у складу са Закпнпм п
јавним набавкама прецизирани и наведени у пвпј кпнкурснпј дпкументацији. Испуоаваое услпва
из шланпва 75. и 76. Закпна п јавним набавкама детаљније је наведенп у ппглављима пзнашенимп
са римским брпјем IV, V, VI и VII пве кпнкурсне дпкументације.
Обавезну садржину ппнуде шине пбразац ппнуде, Изјава п испуоенпсти услпва, сви дпкази
(прилпзи) тражени кпнкурснпм дпкуметацијпм кап и пппуоени, пптписани и пверени пбрасци из
кпнкурсне дпкументације. Ппднпщеоем ппнуде сматраће се да је ппнуђаш у пптпунпсти прихватип
све услпве из кпнкурсне дпкументације.
Укпликп ппнуда није сашиоена у складу са захтевима из пве кпнкурсне дпкументације, такву
ппнуду Нарушилац ће пдбити кап неприхватљиву.
Ппсебни захтеви у ппгледу начина сачиоаваоа ппнуде, пппуоаваоа пбразаца
Дпкази п испуоенпсти услпва дпстављају се у виду Изјаве п испуоенпсти услпва (Образац брпј V,
или VI или VII), а Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша,
шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да
дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у
пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на увид пргинал или
пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпстаља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет странама надлежних
пргана, дужан је да у ппнуди наведе кпји су тп дпкази и интернет адресе где се мпгу видети
наведени дпкази. Укпликп ппнуђаш на пвај нашин дпказује испуоенпст наведених услпва, дужан је
да у свпјпј ппнуди јаснп наведе да се налази у регистру ппнуђаша. Кап дпказ п изврщенпм упису у
регистар, ппжељнп је да ппнуђаш дпстави кппију Рещеоа регистратпра п изврщенпм упису или
други пдгпварајући дпказ (Изјава на мемпрандуму Ппнуђаша).
Ппнуђаш је дужан да пппуни, пвери пешатпм и пптпище пбрасце из кпнкурсне дпкументације.
Обрасце ппнуђаш мпра пппунити шиткп, пднпснп дужан је уписати ппдатке у за оих предвиђена
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празна ппља или запкружити већ дате елементе у пбрасцима, такп да пбрасци буду у пптпунпсти
пппуоени, а садржај јасан и недвпсмислен. Обрасци из кпнкурсне дпкументације пппуоавају се,
пптписују и пверавају пешатпм, а све у складу са пбрасцима и наппменама на пбрасцима из
кпнкурсне дпкументације. Обрасце кпји су у кпнкретнпм слушају неприменљиви, ппнуђаш није у
пбавези да пптпище и пвери (нпр. акп ппнуђаш наступа сампсталнп не мпра да пптпище и пвери
пбразац „изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша“ и сл.), пднпснп није дужан да их дпстави.
Местп, дан и сат птвараоа ппнуда, ппднпшеое пунпмпћја
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се ппследоег дана истека рпка за пријем ппнуда, у 11,00 шаспва, у
прпстпријама Нарушипца, уз присуствп пвлащћених представника ппнуђаша. Представници
ппнуђаша су дужни да, пре ппшетка птвараоа ппнуда, Кпмисији за јавну набавку дпставе пунпмпћја
или пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда.
Пунпмпћје или пвлащћеое се дпставља у писанпј фпрми и мпра бити пверенп пешатпм и
пптписанп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Факспви и фптпкппије пунпмпћја или пвлащћеоа
се неће уважити.
О птвараоу ппнуда се сашиоава записник, сагласнп шлану 104. Закпна п јавним набавкама.
ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка је фпрмирана кап јединствена набавка.
ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ППДНПШЕОА ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Ппнуда са варијантама није дпзвпљена.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6.
ЗАКПНА
Измена ппнуде
Сагласнп шлану 87.став 6. Ппнуђаш мпже да измени свпју ппнуду пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра да буде изражена у
динарскпм изнпсу, а не у прпцентима. Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену,
ппнуђаш је пбавезан да дпстави писменп пбавещтеое п укупнпј цени целпкупне ппнуде, ппсле
измене, без и са ПДВ-пм, и пбавезан је да дпстави предмер и предрашун радпва, са ценама пп
ппзицији радпва, кпје ппнуђаш нуди ппсле измена, у супрптнпм оегпва ппнуда биће пдбијена кап
неприхватљива.
Измене ппнуде мпрају бити припремљене, пзнашене и дпстављене у складу са услпвима
пве кпнкурсне дпкументације, са пзнакпм на кпверти:''Измена ппнуде за јавну набавку бр.
ЈН 1.1.6.Д/2017-Набавка и исппрука цеви за прппусте- не птварај''.
Сви елементи ппнуде кпји се меоају мпрају бити дпстављени на пбрасцима пве кпнкурсне
дпкументације. Кпнкурсна дпкументација се мпже кппирати.
Кпнкурсна дпкументација ппстављена је на Ппрталу јавних набавки.
Измене ппнуде мпрају бити дате на пбрасцима пве кпнкурсне дпкументације и пбухватити
све пбрасце на кпје се измене пднпсе.
Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуде, сагласнп
шлану 87. став 6. Закпна п јавним набавкама.
Дппуна ппнуде
Сагласнп шлану 87. став 6, ппнуђаш мпже да дппуни свпју ппнуду пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Дппуне ппнуде мпрају бити припремљене, пзнашене и дпстављене у складу са услпвима
пве кпнкурсне дпкументације, са пзнакпм на кпверти: ''Дппуна ппнуде за јавну набавку бр.
ЈН 1.1.6.Д/2017-Набавка и исппрука цеви за прппусте-не птварај''.
Сви елементи ппнуде кпја се дппуоује мпрају да буду дпстављени на пбрасцима из пве
кпнкурсне дпкументације. Кпнкурсна дпкументација се мпже кппирати.
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Кпнкурсна дпкументација ппстављена је на Ппрталу јавних набавки.
Дппуне ппнуда мпрају бити дате на пбрасцима пве кпнкурсне дпкументације и пбухватити
све пбрасце на кпје се дппуне пднпсе.
Ппнуда не мпже бити дппуоена ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуда, сагласнп
шлану 87. став 6.Закпна п јавним набавкама.
Пппзив ппнуде
Сагласнп шлану 87. став 6. ппнуђаш мпже да пппзпве свпју ппнуду писменим пбавещтеоем
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Свакп пбавещтеое п пппзиву ппнуде мпра бити припремљенп, пзнашенп и дпстављенп у
складу са услпвима из кпнкурсне дпкументације са пзнакпм на кпверти: ''Пппзив ппнуде за јавну
набавку бр. ЈН 1.1.6.Д/2017-Набавка и исппрука цеви за прппусте- не птварај''.
Ппнуда не мпже бити пппзвана ппсле истека крајоег рпка за ппднпщеое ппнуде, сагласнп
шлану 87. став 6. Закпна п јавним набавкама.
ПБАВЕШТЕОЕ ДА ППНУЂАЧ КПЈИ ЈЕ САМПСТАЛНП ППДНЕП ППНУДУ НЕ МПЖЕ
ИСТПВРЕМЕНП ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ,
НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ППНУДА
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
У делу Кпнкурсне дпкументације Образац ппнуде и Мпдел угпвпра Ппнуђаш навпди на кпји
нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или ппднпси ппнуду са
ппдизвпђашем/има или кап заједнишку ппнуду.
МПГУЋНПСТ АНГАЖПВАОА ППДИЗВПЂАЧА
Ппнуду мпже ппднети Ппнуђаш кпји наступа са Ппдизвпђашем.
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп
ппверити ппдизвпђашу и да наведе у свпјпј ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке, кпји ће
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће се
изврщити прекп ппдизвпђаша.
У слушају да се дпспела пптраживаоа пренпсе директнп Ппдизвпђашу, Ппнуђаш и
Ппдизвпђаш су дужни да у склппу ппнуде прилпже акт кпјим ће бити дефинисана ппступаоа
Нарушипца у наведенпм слушају.
Укпликп Угпвпр п набавци дпбара буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
изврщеое набавке делимишнп ппверава Ппдизвпђашу, тај Ппдизвпђаш ће бити наведен и у Угпвпру
п набавци дпбара.
Ппнуђаши су у пбавези да у пбрасцу ппнуде унесу ппдатке п евентуалнп ангажпваним
ппдизвпђашима, са псталим дпкументима кпји дпказују испуоенпст услпва за ушещће ппдизвпђаша,
сагласнп шлану 80.став 5. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и
68/15) и захтевима пдређеним пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм.
Сваки ппдизвпђаш мпра испуоавати:
Услпве из шлана 75. став 1.ташка 1-4. Закпна п јавним набавкама.
Ппнуђаш не мпже да ангажује ппдизвпђаша кпји није наведен у прилпженпј кпнкурснпј
дпкументацији.
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу на оегпв захтев пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради
утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује кап
ппдизвпђаш у другпј ппнуди.
Једнп правнп или физишкп лице мпже да буде ппдизвпђаш кпд вище ппнуђаша у истпј јавнпј
набавци.
Укпликп је ппдизвпђаш ангажпван пд стране једнпг ппнуђаша, не мпже се ппјавити кап
ушесник у заједнишкпј ппнуди, у истпј јавнпј набавци.
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Ушесник заједнишке ппнуде не мпже да буде ангажпван кап ппдизвпђаш кпд другпг
ппнуђаша у истпј јавнпј набавци.
Правнп или физишкп лице не мпже у истпј јавнпј набавци да ушествује кап ппнуђаш и кап
ппдизвпђаш.
МПГУЋНПСТ ППДНПШЕОА ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ И ПБАВЕЗНА САДРЖИНА
СППРАЗУМА
Ппнуду мпже ппднети Група ппнуђаша кап заједнишку ппнуду.
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и
према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п:
-Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
-Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
-Ппнуђашу кпји ће издати рашун,
-Рашун на кпји ће бити изврщенп плаћаое, а кпји мпра бити идентишан са рашунпм
кпји је наваден у мпделу угпвпра,
-Опису ппслпва и пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое
угпвпра.
Услпве из шлана 75.став1.ташка 1-3 Закпна п јавним набавкама, испуоава сваки ушесник
сампсталнп, а дпдатне услпве из шлана 76. Закпна п јавним набавкама и Кпнкурсне дпкументације
испуоавају заједнп.
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, пвлащћени представник нпсипца ппсла и сви
ушесници заједнишке ппнуде пптписују и пверавају пбразац ппнуде, на кпји нашин дпказују да је
група ппнуђаша сагласна са свим ппнуђеним елементима.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша, пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Нарушилац не мпже пд групе ппнуђаша да захтева да се ппвезују у пдређени правни пблик
какп би мпгли да ппднесу заједнишку ппнуду.
ЗАХТЕВ У ППГЛЕДУ ТРАЖЕНПГ НАЧИНА И УСЛПВА ПЛАЋАОА, КАП И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ
ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ (РПК ИСППРУКЕ, НАЧИН ИСППРУКЕ И
РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ)
Начин и услпви плаћаоа
Плаћаое ће се врщити уплатпм на текући рашун изабранпг Ппнуђаша-Дпбављаша, а на
пснпву исппстављене фактуре, пптписане и пверене пд стране Дпбављаша, пд стране Надзпрнпг
пргана и пд стране лица пвлащћених за заступаое Дпбављаша и Нарушипца у рпку не дужем пд 45
дана пд дана исппстављаоа фактуре Нарушипцу.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
Рпк исппруке
Рпк исппруке је сукцесивнп дп краја 2017. гпдине пп пптреби и ппзиву Нарушиупца, али не
дуже пд 7 (седам) дана пд дана упућиваоа захтева -требпваоа Нарушипца.
Исппрука ће се врщити пдгпварајућим впзилпм ппнуђаша -дп места уградое цеви, на
теритприји ппщтине Александрпвац, а пп налпгу Нарушипца.
Рпк важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде изнпси 60 (щездесет) дана пд дана птвараоа ппнуда.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим
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свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
пцену ппнуде узимати у пбзир укупна цена набавке дпбара без ппреза на дпдату вреднпст.
Јединишне цене дпбара дате су у технишкпј спецификацији -предмеру .
Укупна цена дата у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати, услед ппвећаоа цене елемената
на пснпву кпјих је пдређена.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене мерпдавна је јединишна цена.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама, пднпснп тражиће пбразлпжеое свих оених саставних
делпва кпје сматра мерпдавним и исте пп дпбијаоу пдпбреоа прпверити.
Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду шија је вреднпст већа пд прпцеоене вреднпсти јавне
набавке, нарушилац ће такву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. Изузетнп пд тпга, нарушилац мпже
дпделити угпвпр ппнуђашу шија ппнуда садржи ппнуђену цену већу пд прпцеоене вреднпсти јавне
набавке акп није већа пд уппредиве тржищне цене и акп су ппнуђене цене у свим пдгпварајућим
ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке.
ДЕФИНИСАОЕ ППСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКПЛИКП ИСТИ ППСТПЈЕ У ППГЛЕДУ
ЗАШТИТЕ ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Ппнуђаш мпже да пзнаши ппдатке у ппнуди кап ппверљиве и тп ће ушинити на следећи
нашин:
-црвенпм плпвкпм у гпроем деснпм углу, писанпм реши ''ппверљивп'' пзнашиће дпкумент кпји
сматра ппверљивим.
Нарушилац ће бити у пбавези да шува кап ппверљиве ппдатке самп акп су ппдаци на
наведени нашин пзнашени и акп су ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви.
Нарушилац је дужан да шува ппслпвну тајну ппнуђаша.
Ппнуђаш не мпже сматрати и прпгласити ппверљивим цену и друге елементе кпји су пд
важнпсти за пцену ппнуде.
Сагласнп шлану 14. Закпна п јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', брпј 124/2012,14/2015 и
68/2015), неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће сагласнп наведенпм шлану Закпна:
-шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима кпји су садржани у ппнуди а кпје је кап такве, у
складу са Закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;
-пдбити даваое инфпрмација кпје би знашиле ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у
ппнуди;
-шувати кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и
ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда.
ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ КПЈЕ ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ЗАХТЕВА ПД
НАРУЧИПЦА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ, КАП И ДА МПЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИПЦУ И НА
ЕВЕНТУАЛНЕ УПЧЕНЕ НЕДПСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНПСТИ У КПНКУРСНПЈ ДПКУМЕНТАЦИЈИ НА
НАЧИН ПРЕДВИЂЕН ЧЛАНПМ 20. ЗАКПНА
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације
или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуда, при шему мпже да укаже нарушипцу и на
евентуалп упшене недпстатаке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуде, у складу са шланпм 63. а у вези шлана 20.Закпна п јавним
набавкама, путем ппщте-преппрушенп на адресу: Опщтинске управе ппщтине Александрпвац,
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улица Јаще Петрпвића, брпј 26, 37230 Александрпвац, факспм или e-mail-om наведеним у ппзиву
са назнакпм ''Питаое за ЈН брпј 1.1.6.Д/2017- Набавка и исппрука цеви за прппусте''.
Тражеое дпдатних инфпрмација везанп за садржај кпнкурсне дпкументације или билп кпја
питаоа везанп за јавну набавку, телефпнпм није дпзвпљенп.
Ппнуђаш телефпнпм мпже да се инфпрмище самп пкп времена, нашина преузимаоа
кпнкурсне дпкументације, времена када мпже изврщити увид у исту и сл.
Нарушилац је дужан да заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 дана пд дана пријема писменпг
захтева пд стране заинтереспванпг лица, ппщаље пдгпвпр у писанпм пблику и да истпвременп ту
инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавки.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да
ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
ИЗМЕНЕ ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА
Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне
набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати
максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст
ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд вреднпсти из шлана 39. став 1. Закпна п јавним
набавкама.
ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ НА КПЈИ СЕ МПГУ ЗАХТЕВАТИ ДПДАТНА
ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА, ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И ВРШИТИ
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа пдређених елемената ппнуде,
кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда.
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа ппсле птвараоа ппнуда, мпже
да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
У слушају из претхпднпг става нарушилац ће писменим путем упутити ппнуђашу захтев за
дпдатним пбјащоеоима кап и за врщеое увида кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је пбавезан да пдмах пп пријему захтева, а најкасније у рпку пд 3 дана пп пријему,
пдгпвпри на захтев нарушипца пднпснп, да му пмпгући увид и врщеое кпнтрпле кпд ппнуђаша
пднпснп кпд ппдизвпђаша.
У слушају да ппнуђаш не дпстави тражена дпдатна пбјащоеоа нарушипцу, да нарушипцу не
буде пмпгућена кпнтрпла (увид), кап и у слушају да налази кпнтрпле (увида) и дпдатна пбјащоеоа
нису пдгпварајућа предмету јавне набавке, укпликп су кпнтрадиктпрна, нејасна и укпликп не
пдгпварају правилима струке и ппзитивним прпписима и укпликп на билп кпји нашин упућују да се
јавна набавка не мпже изврщити квалитетнп и у рпку, нарушилац мпже ппнуду и пдбити кап
неисправну, уз писанп пбразлпжеое ппнуђашима.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
УВИД У ДПКУМЕНТАЦИЈУ
Ппнуђаш има правп да изврщи увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавне набаке
ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави ппступка п шему мпже
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ппднети писмени захтев нарушипцу путем електрпнске ппщте, ппщте и факспм.
Нарушилац ће лицу из претхпднпг става пмпгућити увид у дпкументацију и кппираое
дпкументације из ппступка п трпщку ппднпсипца захтева, у рпку пд два дана пд дана пријема
писанпг захтева, уз пбавезу да защтити ппдатке у складу са шланпм 14. и 15. Закпна п јавним
набавкама.
КПМУНИКАЦИЈА
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке пдвија писаним путем, пднпснп путем ппщте,
електрпнске ппщте или факспм.
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша
путем електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге
стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна да ушини
кад је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.
ПБАВЕШТЕОЕ ДА НАКНАДУ ЗА КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА, КАП И ПДГПВПРНПСТ
ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
СНПСИ ППНУЂАЧ
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. дп 167. Закпна п јавним
набавкама.
Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки.
Нарушипцу се захтев за защтиту права предаје неппсреднп или електрпнскпм ппщтпм на
адресу:soaleker@ptt.rs или факспм на брпј 037 3 554 556 или преппрушенпм ппщтпм са
ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке,
прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм п јавним набавкама није другашије
пдређенп.
О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјавити пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније
у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсна дпкументација, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп
је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без
пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја
рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108 Закпна п јавним набавкама или
дплуке п пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна п јавним набавкама, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку
јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре
истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је
ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
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Нарушилац мпже да пдлуши да заустави даље активнпсти у слушају ппднпщеоа захтева за
защтиту права при шему је дужан да у ппднетпм пбавещтеоу п ппднетпм захтеву за защтиту права
наведе да зауставља даље активнпсти у ппступку дп дпнпщеоа кпнашне пдлуке.
Да би бип пптпун, захтев за защтиту права треба да садржи:
-назив и адресу ппсдмнпсипца захтева и лице за кпнтакт;
-назив и адресу нарушипца;
-ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци кпју је дпнеп
нарушилац у ппступку јавне набавке;
-ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке;
-шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;
-пптврду п уплати таксе из шлана 156 пвпг Закпна;
-пптпис ппднпсипца.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рушун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу
пд 60.000,00 динара у складу са шланпм 156. став 1. ташка 1) и 2) акп захтев за защтиту права
ппднпси пре птвараоа ппнуда.
Кап дпказ п уплати таксе у смислу члана 151. тачка 6) Закпна п јавним набавкама,
прихватиће се:
1.Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. Закпна п јавним набавкама кпја
садржи следеће елементе:
(1)да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2)да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи
ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и
датум изврщеоа налпга;
(3)изнпс таксе из шлана 156. Закпна п јавним набавкама шија се уплата врщи;
(4)брпј рашуна 840-30678845-06;
(5)щифра плаћаоа 153 или 253;
(6)ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтева
за защтиту права;
(7)сврха:ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси
захтева за защтиту права;
(8)кприсник: бучет Републике Србије;
(9)назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је
изврщена уплата таксе;
(10)пптпис пвлащћенпг лица банке.
2.Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке
или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд
ташкпм 1.
3.Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати
таксе из ташке 1. псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји
имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у
Управи за трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава).
4.Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије , кпја садржи све елементе из пптврде
п извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са Закпнпм и другим
прпписпм.
Примерак правилнп пппуоенпг налпга за пренпс и налпга за уплату мпже се видети на
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интернет презентацији Републишке кпмисије за защтиту права у ппступцима јавних набавки на
следећем линку:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ
Схпднп шл. 106. ЗЈН нарушилац ће пдбити ппнуду акп је неблагпвремена, непдгпварајућа
или неприхватљива, а све у складу са шланпм 3.ташка 31), 32) и 33) Закпна п јавним набавкама.
Такпђе нарушилац ће пдбити ппнуду и акп:
1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће;
2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;
3) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;
4) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину
ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама.
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ППДНЕТПЈ ППНУДИ
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избрище кпректпрпм и правилнп
пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
ПДУСТАЈАОЕ ПД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви за дпделу
угпвпра.
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак
пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се
неће ппнављати у тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.
СТАНДАРДИ
Ппнуђаш је дужан да ппнуду дпстави впдећи рашуна п стандардима, технишким прпписима и
нпрмативима кпји важе за врсту дпбара кпја су предмет пве јавне набавке и врсту материјала кпји
се кпристе и кпји ппнуђашима мпрају бити ппзнати.
МПДЕЛ УГПВПРА
Овлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужнп да мпдел
угпвпра пппуни, пптпище и пвери, шиме пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.
Када се ради п групи ппнуђаша пвлащћени шлан групе ппнуђаша је дужан да мпдел угпвпра пппуни,
пптпище и пвери, шиме пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.
У мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппдизвпђаши пднпснп сви ппнуђаши из групе ппнуђаша.
Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди.
Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђашем биће закљушен у рпку пд 8 дана пд дана истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша.
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ДПДЕЛИ УГПВПРА
Одлука п избпру најппвпљније ппнуде биће дпнета најкасније у рпку пд 10 дана пд дана птвараоа
ппнуда.
Одлуку п дпдели угпвпра Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу УЈН у рпку пд 3 дана пд дана
дпнпщеоа.
У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр,
нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Самп закљушен
угпвпр сматраће се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре
негп щтп угпвпр буде закљушен.
РПК ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА
Угпвпр п набавци дпбара ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
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У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
У пбрасцу трпщкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпщкпви израде узпрка или мпдела,
акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца.
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Изјавпм п независнпј ппнуди ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
пптврђује да је ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.
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