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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредност број 40-11/2014-03 од 07.04.2014. године и Закључка
Општинског Већа број 020-336/2014-01 од 09.априла 2014. године припремљена је конкурсна
документација за јавну набавку добара – Набавка противградних ракета, редни број ЈНМВ
11/2014.
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ЈНМВ бр. 11/2014- Набавка противградних ракета
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац је Општина Александровац , Јаше Петровића 26. 37230 Александровац.
Интернет страница је www.aleksandrovac.rs
(2) Врста поступка јавне набавке
(3) Јавна набавка бр. ЈНМВ 11/2014 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012).
(4) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови)
Предмет јавне набавке је набавка добaра.
(5) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног
споразума.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(6) Контакт (лице или служба)
Лице за контакт је Драгица Спасојевић, тел. 037/3552-082. Факс: 037/751-297 , адреса
електронске поште: soaleker@ptt.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка противградних ракета вертикалног домета од
5700 до 6100m са и без динамичког удара.
Назив и ознака из општег речника набавке је шифра 24613000 - сигналне ракете, противградне
ракете и пиротехнички производи за ватромет.
(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из
општег речника набавке
Јавна набавка није обликована по партијама:

III

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину 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. (осим у
случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев)

1. Технички услови наручиоца
- Понуђач се обавезује да ће противградне ракете које су предмет јавне набавке испоручити у свему
према конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за израду, контролу и пријем,
овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест – Решење за стављање у промет од
стране надлежног МУП-а.
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- Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне ракете достави
Наручиоцу и декларацију о квалитету.
- Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет
противградних ракета, под условом да се Наручилац у свему придржава Упутства о транспорту,
складиштењу, манипулацији и руковању са противградним ракетама.
- Наручилац задржава право да пре испоруке упути свог представника на квалитативни пријем
поједине серије противградних ракета које су предмет уговора. Овлашћени представник наручиоца ће
обавити квалитативни пријем по усаглашеном „Програму квалитативног испитивања производне
серије“. Утрошене противградне ракете за статичка испитивања, која су саставни део квалитативног
пријема, падају на терет понуђача. Трошкови анализе реагенса и рада представника наручиоца падају
на терет наручиоца.
- Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке грешке, у
току гарантног рока пада на терет Понуђача.
- На терет Понуђача пада и материјална и не материјална штета нанета трећим физичким и
правним лицима, као и штета на ласерима и објектима унутар система одбране од града, настала
неисправношћу-лагањем противградних ракета, која су последица производно-технолошке грешке.
Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке грешке подразумевају се оне
које нису извршиле своју наменску функцију а основне неисправности су садржане у следећем:
- да је ракета експлодирала – сагорела у лансеру,
- да је ракета превремено експлодирала по полетању,
- да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала,
- да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала,
- да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао, а прогорео је,
- да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао,
- да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао,
- неполетање ракете као последица технолошке грешке.
- Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за сваку
појединачну противградну ракету у току спровођења дејства о чему редовно, једанпут месечно,
извештава Понуђача. На крају сезоне одбране од града, путем обострано потписаног и овереног
записника утврђује са обавеза Понуђача за накнаду неисправних ракета испоруком нових.
- Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом
основних неисправности, утврдиће заједничка комисија Понуђача и представника Наручиоца.
- Материјалну штету на лансирним уређајима утврђује комисија Наручиоца у динарској
противвредности, о чему писмено на крају сезоне одбране од града, обавештава Понуђача који је у
обавези да регистровану штету надокнади.
- Понуђач је у обавези да обавезе из претходних ставова испуни најкасније до 01.03. наредне
године.
- У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности
противградних ракета, као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се обавезује да
писмено – записнички, у року од 48 сати по пријави са терена, обавести Понуђача. Записник обавезно
садржи следеће податке:
- са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету,
- кратак опис неисправности – лагања,
- из које је серије-рате неисправна противградна ракета и
- кратак опис причињене штете са проценом.
Понуђач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести Наручиоца о
слању свог представника на место настанка штете ради заједничке процене штете (Понуђач,
Наручилац и оштећени), на основу које Понуђач врши надокнаду, директно оштећеном лицу и о томе
обавести Наручиоца најкасније до 01.03. наредне године.
- Понуђач гарантује квалитет испоручених предметних ракета, са процентом неисправности
током експлоатационог периода мањим од 2% утрошених ракета.
- Наручилац задржава право да у случају да проценат укупних функционалних неисправности
прелази 2% од утрошених противградних ракета одређене производне серије, обустави даљу употребу
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и изврши повлачење ракета са противградних станица. Повучене противградне ракете доставиће се на
поправку, а трошкови повлачења падају на терет Понуђача. У случају да Понуђач не прихвати
констатовану неисправност већу од 2% и не предузме мере за поправку ракета из дотичне производне
серије, Наручилац задржава право да затражи реатестовање производне серије од, за то, надлежне
институције. У случају потврде навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на терет Понуђача.
- Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну-контејнерску амбалажу.
Наручилац и Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним споразумом у
складу са захтевом Понуђача и могућности Наручиоца.
2. Тражена документација:
Уз противградне ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу:
- копију Решења о стављању у промет – Атест надлежног МУП-а,
- документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат Атест –
Решење о стављању у промет,
- упутства за руковање, чување, одржавање, итд.
3. Захтеване карактеристике ракета
Набавка противградних ракета вертикалног домета од 5700 до 6100 m са и без динамичког
удара.
Противградне ракете по начину лансирања са и без динамичког удара, са линијским или
касетним начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 5700 до 6100m метара, испаљене се
надморске висине 0 m метара под елевационим углом од 850 степени, које се користе на свим
надморским висинама лансирних места, које носе од 400 грама до 480 грама реагенса на бази сребројодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше минимум 10¹² честица.
Опис захтеваних карактеристика:
Реагенс: на бази сребро-јодида (АгЈ) масе по ракети ≥ 400 gr, са активношћу ≥ 1012 честица по
граму пиротехничке смеше на температури испитивања од-10 C.
Калибар ракете/лансирне цеви: прилагођен различитим типовима атестираних лансера у
систему противградне заштите:
- са динамичком ударом лансирна цев од 60 mm до 71 mm.
- без динамичког удара 75 ± 10 mm.
Активирање полетања из лансера: електричним путем вредности отпора да се крећу у
границама декларисаних карактеристика за уграђену припалу од 0,9 до 2,5 Ώ.
Потребна количина за набавку је: 18 комада
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa интерес да
закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама на начин одређен у
конкурсној документацији.
IV. 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
IV. 1. 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
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;
5)
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

IV. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
IV. 2.1. Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. Закона
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност свих или
појединих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем изјаве
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне
услове утврђене конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу IV. 1. 1. под тачком 1) до 4) понуђач доказује
писаном ИЗЈАВОМ датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини
саставни део конкурсне документације.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се
попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача овом изјавом
потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из тачке 1 до 4.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник понуђача
овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају обавезне услове из тачке 1 до 4.
Испуњеност обавезних услова који су наведени у делу IV. 1. 1. под тачком 5) понуђач доказује:
- копијом дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача
исте потписује и печатом оверава.
3. Партије
Предметна јавна набавка ни је обликована по партијама.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
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.
7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела
потраживања преносе директно подизвођачу
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став
1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за
део набавке који ће извршити преко подизвођача испуњава понуђач.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
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Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће издати рачун;
4)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5)
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања се рачуна од дана пријема рачуна, који испоставља понуђач на основу документа којим
је потврђена испорука добара.
Плаћање ће се извршити у року који одреди понуђач у својој понуди а који не може бити дужи од 45
дана од дана пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2 Захтеви у погледу рока, начина и места испоруке
Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке је франко- Одељење за ванредне ситуације Крушевац-Радарски центар.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за квалитет испоручених добара износи колико важи гаранција произвођача и
рачуна се од датума примопредаје добара.
Продавац је дужан да сву документацију произвођача, која је наведена у техничким условима, преда
наручиоцу.
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9.4. Захтеви у погледу квалитета
Квалитет добара мора бити у складу са техничким условима, захтеваним карактеристикама и описима
датим у оквиру конкурсне документације
10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
У цену (укупну и јединичне цене) је урачуната цена добара, трошкови превоза, и др.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
11) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код
којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику.
12) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева
Наручилац није предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују
испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза.
13) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које
наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне
набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. овог закона.
15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова
вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву
ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене.
17) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају
спровођења преговарачког поступка
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима
ће се преговарати.
18) Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу
пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу
оцењивања понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
19) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће извршити
доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најкраћи рок
испоруке.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком испоруке
Наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је
понудио најдужи рок плаћања.
20) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине
Понуђача је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
21) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
22) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење
броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати
таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара
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
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седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права
је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана
пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
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 захтева из става 3. овог члана, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
23) Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став
2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. ___________ од ___________ 2014. године, за јавну набавку добара
– Набавка противградних ракета, редни број ЈНМВ 11/2014.
Предмет понуде : Набавка противградних ракета вертикалног домета
од 5700 до 6100m са и без динамичког удара.
Општи подаци о понуђачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна понуђача и назив банке:
2) Понуду подносим: (заокружити)
а) самостално
б) као заједничку понуду
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Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна члана групе понуђача и назив
банке:
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (e-mail):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
3) Рок важења понуде
Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)
4) Цена добара

Ред.
бр.

Количина
ком.

Врста добра

Јединична
цена
без ПДВ-а

Укупна
цена
без ПДВ-а

Противградне ракете вертикалног домета од 5700 до
6100m са и без динамичког удара, у свему према
техничким условима, захтеваним карактеристикама
1
18
и описима датим у оквиру конкурсне
документације, са превозом и испоруком на
захтевану локацију
У К У П Н А ЦЕНА ( без ПДВ-а)
Износ ПДВ- а на укупну цену
У К У П Н А ЦЕНА ( са ПДВ-ом)
* У цену (укупну и јединичне цене) урачунати цену добара, трошкове превоза, и др.
5) Остали подаци (тип ракете, рок испоруке добара, место испоруке добара и рок плаћања)
Тип ракете по начину лансирања који се нуди:
Рок испоруке добара износи ______ дана од дана закључења уговора (не дужи од 15 дана)
Место испоруке добара је франко -Одељење за ванредне ситуације Крушевац-Радарски центар.
Гарантни рок за испоручена добра износи _______ године рачунајући од дана примопредаје добара
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Рок плаћања износи _________ дана од дана пријема рачуна
(не дуже од 45 дана од дана пријема рачуна).
6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
За извршење набавке ангажујемо _______ ( _______________) подизвођача (уписати број
подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____________________________
____________________________________________ у вредности од ____________________ динара

Напомена: Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више чланова
групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи подаци о
подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“ попуниће
носилац посла а табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће чланови групе понуђача.
место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

VII ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

Изјављујемо да ћемо извршење јавне набавке мале вредности бр. 11/2014– Набавка противградних
ракета, делимично поверити подизвођачу.
Наводимо у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ћемо поверити подизвођачу,
као и део предмета набавке који ћемо извршити преко подизвођача.

Ред.
Бр.

Назив подизвођача

Део предмета
набавке који ће
извршити преко
подизвођача

Вредност предмета
набавке који ће
извршити преко
подизвођача

1.

2.

3.
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4.

5.

Напомена: проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, не може бити
већи од 50 % од укупне вредности понуде.
Образац оверава понуђач.

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица
_______________________

VIII. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности бр. 11/2014 –
Набавка противградних ракета.
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих
чланова групе иступа пред наручиоцем.

СТАТУС ЧЛАНА

ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
( АДРЕСА ЧЛАНА )

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

Овлашћени
члан/носилац посла:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:
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ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
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Напонена: Споразум групе понуђача обавезно доставити уз понуду
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање споразума којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном документацијом у тачки 8. Упутства..

датум:
место:

М.П.

Име и презиме овлашћеног лица

_______________________

IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ – Набавка противградних ракета

Предмет Уговора - набавка противградних ракета вертикалног домета
од 5700 до 6100m са и без динамичког удара.
Закључен између:
1. Општинска Управа Александровац, са седиштем у Александровцу, улица Јаше Петровића
26, коју заступа начелник општинске Управе Добрила Вукојевић,
(у даљем тексту: Купац), и
2. ________________________________ са седиштем у ............................................,
улица ......................................., кога заступа директор ....................
.........................
(у даљем тексту: Продавац),

Подаци о купцу

Подаци о продавцу

ПИБ:

100369374

ПИБ:

Матични број:

07194838

Матични број:

Број рачуна:

840-48640-96

Број рачуна:

Телефон:

037/751- 029

Телефон:

Телефакс:

037/751-297

Телефакс:

Е-mail: soaleker@ptt.rs

Е-mail:
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Основ уговора:

Број ЈНМВ и датум упућивања позива
понуђачима и објављивања на Поталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца

ЈНМВ бр. 11/2014, позив упућен понуђачима
дана 09.05.2014. године и истовремено
објављен на Поталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца
www.aleksandrovac.rs

Број и датум одлуке о додели уговора:

Понуда изабраног понуђача бр. ................... од ..........................................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет уговора је купопродаја добара - набавка противградних ракета вертикалног домета од од
5700 до 6100m са и без динамичког удара, у свему према прихваћеној понуди Продавца број
__________ од _________ 2014. године и техничким условима, захтеваним карактеристикама и
описима датим у конкурсној документацији.
ЦЕНА:
Члан 2.
Укупна цена добара из члана 1. овог уговора износи:
Укупна цена ( без ПДВ-а) ......................................................................................
ПДВ износи ...............................................................................................
Укупна цена (са ПДВ-ом)........................................................................................
У цену (укупну и јединичне цене) је урачуната цена добара, трошкови превоза,
Цене су фиксне и не могу се мењати.

динара
динара
динара
и др.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Купац се обавезује да своју обавезу плаћања изврши у року од _____ дана, од дана пријема
рачуна испостављеног по извршеној испоруци и примопредаји добара.
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Продавац се обавезује да укупно уговорену количину добара из члана 1. овог уговора испоручи у року
од ________ дана од дана закључења уговора.
Место испоруке је франко - Одељење за ванредне ситуације Крушевац-Радарски центар уз присуство
представника Купца.
Преузимање предметних ракета извршиће Одељење за ванредне ситуације Крушевац-Радарски центар
уз присуство представника Купца.
КВАЛИТЕТ ДОБРА
Члан 5.
Продавац гарантује Купцу да купљена добра потпуно одговарају техничким условима, захтеваним
карактеристикама и описима датим у оквиру конкурсне документације у делу III - спецификација
јавне набавке а које су саставни део овог уговора.
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ПРИМОПРЕДАЈА ДОБРА
Члан 6.
Уговорне стране су дужне да изврше квантитативну и квалитативну примопредају добара.
Пријем добара по количини извршиће овлашћено лице Купца, по извршеном прегледу на локацији
испоруке.
Приликом примопредаје, овлашћено лице Купца, је дужан да испоручена добра (на уобичајени начин)
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах рекламира записнички Продавцу.
Овлашћено лице Купца, има право да не прими добра уколико предметна испорука не одговара
квалитету и количини по отпремници и о томе сачини записник.
Продавац је дужан да недостатке у количини и квалитету рекламиране приликом примопредаје
отклони у року од 3 дана од пријема записника и испоручи добра у складу са уговором.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, Купац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Продавца у року од 3 (три)
дана од дана испоруке.Продавац се обавезује да реши ову рекламацију у року од 3 дана од пријема
захтева и испоручи добра у складу са уговором.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Гарантни рок за испоручене противградне ракете износи ______ година.
Продавац се обавезује да у току гарантног рока на позив Купца у року од 3 дана отклони све
недостатке о свом трошку.
Уколико се грешке и недостаци не могу отклонити, Продавац се обавезује да ће извршити замену
добара, о свом трошку у року од 8 дана од пријема захтева за отклањање грешака у гарантном року.
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје добара.
УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 8.
Уколико Продавац не изврши све своје уговорне обавезе, односно не изврши их у уговореном року,
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2‰ (промила) укупне уговорене цене, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Саставни део овог уговора је Спецификација јавне набавке- део III из конкурсне документације.
Члан 10.
У случају да једна уговорна страна не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе, а на
писано упозорење друге уговорне стране, ни у накнадном року од 10 дана не престане са даљим
кашњењем у извршењу својих уговорних обавеза тј. неуредним извршавањем својих уговорних
обавеза, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор уз поштовање раскидног
рока од 10 дана.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који могу настати из Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, за решавање спора биће
надлежан Привредни суд у Краљеву.
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.
Датумом закључења Уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико
га не потпишу истовремено.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима
и други прописи који регулишу ову материју.
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Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака , за сваку уговорну страну по три примерка.
КУПAЦ
Општинска Управа Александровац

ПРОДАВAЦ

________________________________
Начелник општинске Управе
Добрила Вукојевић

_____________________________
Директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме потврђује да је сагласан
са садржином модела уговора.
X. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________ из ____________________,
ул.___________________________, са матичним бројем_______________________,
ПИБ _________________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће
у поступку јавне набавке добара ЈНМВ 11/2014 – Набавка противградних ракета, наручиоца
Општина Александровац , прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012) и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4)
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;

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача овом изјавом
потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник понуђача
овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 4.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
поднете за јавну набавку бр. 11/2014 – Набавка противградних ракета
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.

ПОНУЂАЧ _______________________________________________________________________
Ред.
Бр.

Врста трошкова

Износ
без ПДВ-а

Износ
са ПДВ-ом

Укупни трошкови припреме понуде

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а:
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге
релевантне доказе

место .................
датум .................

М. П.
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XII ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ
поднете за јавну набавку бр. 11/2014 – Набавка противградних ракета

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача
дајем следећу:
ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

XIII ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-а
у вези поднете понуде за јавну набавку бр. 11/2014 – Набавка противградних ракета

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању своје
понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне
својине

место .................
датум .................

М. П.
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