Број
Датум

404-34/202-5
07.10.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ
Сервис канализационих пумпних агрегата
- Јавна набавка мале вредности –
ЈНМВ 16/2020

Рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

19.10.2020. до 11 часова
19.10.2020.у 11:15 часова

Октобар, 2020.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 404-34/2020-1 од 30.06.2020. и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 404-34/2020-2 од 06.10.2020. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку за јавне набавке мале вредности
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ
Сервис пумпних агрегата за канализацију
Јавна набавка бр. ЈНМВ 16/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуге,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуге, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документациија и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу Уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутсво понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: : Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија
Адреса: Војводе Степе број 48, 22320 Инђија
Интернет страница: www.vodovodindjija.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр.
86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 16/2020 је услуга – Сервис канализационих пумпних
агрегата
4. Опис предмета набавке, назив и шифра из општег речника набавке
Сервис Сервис канализационих пумпних агрегата
Шифра из општег речника набавки:
50511000 - Услуге поправке и одржавања пумпи

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Партије
Набавка није обликована у партије.
7. Напомена уколико је у питању резервисана набавка
Није резервисана набавка.
8. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Драган Дошен
Е - mail адреса : vik@indjija.net.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев за додатне информације, појашњења, понуђач може доставити на адресу наручиоца
или путем електронске поште vik@indjija.net сваког радног дана (понедељак-петак) у
времену од 07:00 до 15:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном
није дозвољено.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
У оквиру ове набавке обухваћене су следеће пумпе:
1. Пумпе за канализацију (7 комада),
2. Муљне утопне пумпе (4 комада).
Пумпе за канализацију су од следећих произвођача:
ABS, Elektrokovina.
Муљне утопне пумпе су од следећих произвођача:
ABS, Elektrokovina.
Гарантни рок на извршену услугу сервиса не може бити краћи од 6 месеци.
Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који
ће у свим аспектима одговарати постојећим.
Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица
неквалитетно изведеног сервиса, сервисер ће сносити све трошкове отклањања
квара на свим деловима пумпе тј. дужан је да доведе пумпу у исправно стање. Поред
тога сервисер ће сносити и све трошкове демонтаже и поновне монтаже пумпе због
неквалитетно изведеног сервиса.
Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
Након дефектаже ће се установити које делове пумпе је потребно сервисирати на
основу чега ће се саставити спецификација радова и делова. Сервисирању пумпе се
може приступити након дате сагласности Наручиоца на предложену спецификацију
радова и делова.
Уколико се приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно
сервисирати или заменити и радови које је потребно извести извршилац је дужан да
достави додатну спецификацију радова и делова на сагласност. Уколико није дата
сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се
признати само спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.
У случају да је потребно да се изврши тестирање пумпе Извршилац је дужан да одмах
без одлагања изврши тестирање по доношењу пумпе у сервис.
Карактеристике сервисираних пумпи не смеју значајно одступати од фабричких
карактеристика пумпе (Q-H дијаграма и електричне карактеристике пумпе).
Превоз пумпи од седишта Наручиоца у улици Војводе Степе 48 и Водостанице Краља
Петра I бб до седишта Извршиоца и назад након сервиса пада на терет Извршиоца. У
екстремним случајевима Наручилац може испоручити пумпу Извршиоцу.

4 / 50

Максимални временски рок у којем Извршилац мора да преузме пумпу је 2 дана од
пријаве Наручиоца. Извршилац је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу
електронске поште за пријаву квара.
Временски рок у којем Извршилац мора извршити сервис пумпе почиње да тече од
примопредаје пумпе.
Максимални рок за сервис пумпе је 10 дана од дана преузимања пумпе.
Пумпе ће се сервисирати по потреби у току године.
Бодује се цена, рок извршења услуге и гарантни рок.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:
РБ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН)

2.

Да он и његов законски заступник
није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до
4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом
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Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН)

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:
Ред.бр.
1.
2.
3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

За сервисирање пумпних агрегата за
канализацију понуђач мора да поседује
испитну станицу са мерењем протока и
притиска

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Нема додатних услова
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Нема додатних услова
Нема додатних услова
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

Нема додатних услова

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем
1, 2, 3, 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у
табели.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Елементима критеријума су :
- понуђена цена
......................................... 80 пондера
- рок извршења услуге
............................ 10 пондера
- гарантни рок на извршене услуге ......... 10 пондера
Укупно: 100 пондера
ОПИС ЕЛЕМЕНАТА:
- ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Вредноваће се тако да обухвата најповољнију збирну
укупну цену БЕЗ ПДВ-а.
Максимални број пондера је 80 за понуђача са најнижом понуђеном ценом.
Број пондера за сваког следеће рангираног понуђача према овом елементу одређује
се на следећи начин:
Најнижа цена
x 80
Понуђена цена
- РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ће се вредновати сходно понуђеној дужини рока
извршења услуге почев од дана доношења пумпе код Понуђача, односно
брзини извршења услуге.
Максимални број пондера је 10.
За рок извршења услуге до 5 дана понуђач ће добити 10 пондера,
За рок извршења услуге од 6 до 7 дана понуђач ће добити 6 пондера,
За рок извршења услуге од 8 до 9 дана понуђач ће добити 4 пондера и
За рок извршења услуге од 10 дана понуђач ће добити 1 пондер.
ГАРАНТНИ РОК НА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ ће се вредновати сходно понуђеној
дужини гарантног рока на извршене услуге.
Максимални број пондера је 10 за понуђача са најдужим гарантним роком.
Број пондера за сваког следеће рангираног понуђача према овом елементу одређује
се на следећи начин:
-

Понуђени гарантни рок
x 10
Најдужи гарантни рок

9 / 50

Сви елементи за вредновање понуда биће сврстани
најповољнијих за наручиоца ка оним мање повољним.

(РАНГИРАНИ)

од

Економски најповољнија понуда понуђача одредиће се тако да збир свих
елемената има највећу вредност пондера.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1)
2)
3)
4)
5)

Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац
6);
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(Образац 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Услугe – Сервис
канализационих пумпних агрегата JНМВ 16/2020
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
1)

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

2)

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача
4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

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

2)

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уколико понуђач подноси заједничку понуду
потребно је да попуни доле наведену Изјаву којом се овлашћује члан групе која подноси заједничку
понуду да у име и на рачун осталих чланова иступа пред наручиоцем.
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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку Услугe – Сервис
канализационих пумпних агрегата JНМВ 16/2020, у поступку јавне набавке мале
вредности
Овлашћујемо
члана
Групе
_______________________________________________________________да у име и за рачун осталих
чланова Групе иступа пред наручиоцем.
Пун назив и седиште
члана групе

Врста радова
које нуди

Учешће члана
групе у понуди
(%)

Потпис одговорног
лица члана
групе

Овлашћени члан

_________________________

Члан групе

_________________________

Члан групе

_________________________

Члан групе

_________________________

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

___________________________________

___________________________________

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално образац је непримењив.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Сервис канализационих пумпних агрегата ЈНМВ 16/2020
Укупна цене без ПДВ-а
Укупна ценa са ПДВ-ом
Рок извршења услуге (не може бити дужи од
10 дана од дана преузимања пумпи на
сервис)
Гарантни период за извршену услугу
(минимално 6 месеци)
Рок и начин плаћања (45 дана рачунајући од
дана уредно примљене фактуре за извршену
услугу)
Рок важења понуде (минимално 30 дана од
дана отварања понуде)

Место и датум

Потпис Понуђача

___________________________________

___________________________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати
образац понуде.
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(Образац 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Сервис канализационих пумпних агрегата ЈНМВ 16/2020

(Фекалне пумпе и муљне утопне пумпе)

1
Р.
бр.

1

ПУМПА ABS XFP 100C CB1
PE29/4-C

ЈМ

ком

1

КОМ

1

ком

1

ком

1

1.1.1
.

Растављање и дефектажа

1.1.2
.

Машинска обрада вратила

1.1.3
.

Балансирање ротора

1.1.4
.

Викловање електромотора
(рад и материјал)

ком

1

1.1.5
.

Машинска обрада радног
кола (по потреби егализација)

ком

1

1.1.6
.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7
.

ком

1

Потрошни материјал

1.1.8
.

ком

1

Замена уља

1.1.9
.

компл

1

Замена лежајева мотора

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1

Замена О-рингова

ком

1

2

3

4 (2*3)

5

6(2*5)

КОЛ

Цена
без
ПДВ-а
по ЈМ

Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом по
ЈМ

Укупна цена са
ПДВ-ом
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1.
1.1.1
2.

Састављање и испитивање
пумпе

1.1.1
3.

Замена механичког заптивача

1.1.1
4.

Замена кабловске уводнице

1.1.1
5.

Замена свих навојних спојева

1.1.1
6.

Замена доње хабајуће плоче
(материјал сиви лив GG25) са
радним колом (материјал
сиви лив GG25) и сетом
вијака за подешавање зазора
на темељној плочи

1.1.1
7.

Замена ротора

1.1.1
8.

Замена напојног кабла

ком

1

ком

1

ком

1

компл

1

компл

1

компл

1

m

1

Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.
9+1.1.10+1.1.11+1.1.12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16
+1.1.17+1.1.18+1.1.19+1.1.20.)

Р. бр.

2

ПУМПА ЕЛЕКТРОКОВИНА FC
1409
1.1.1
.

ЈМ

КОЛ

ком

1

КОМ

1

Растављање и дефектажа
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Цена
без
ПДВ-а
по ЈМ

Укупна
Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна
Цена без ПДВ-а

1.1.2
.

Машинска обрада вратила

1.1.3
.

Балансирање ротора

1.1.4
.

компл

1

компл

1

Викловање електромотора
(рад и материјал)

компл

1

1.1.5
.

Машинска обрада радног
кола (по потреби егализација)

компл

1

1.1.6
.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7
.

ком

1

Потрошни материјал

1.1.8
.

ком

1

Замена уља

1.1.9
.

ком

1

Замена лежајева мотора

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1
1.

компл

1

Замена О-рингова

1.1.1
2.

Састављање и испитивање
пумпе

компл

1

1.1.1
3.

ком

1

Замена механичког заптивача

1.1.1
4.

ком

1

Замена кабловске уводнице

1.1.1
5.

компл

1

Замена свих навојних спојева

1.1.1
6.

компл

1

Замена радног кола

1.1.1
7.

компл

1

Замена ротора

1.1.1
8.

компл

1

Замена напојног кабла
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1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10+1.1.11+1.1.12
+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.18.)

Р. бр.

3

ЈМ

КОЛ

ПУМПА ABS AFP 1543.1МЕ185/4

ком

1

1.1.1.

Растављање и дефектажа

КОМ

1

1.1.2.

Машинска обрада вратила

компл

1

1.1.3.

Балансирање ротора

компл

1

1.1.4.

Викловање електромотора
(рад и материјал)

компл

1

Машинска обрада радног
кола (по потреби
егализација)

компл

1

1.1.5.

1.1.6.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7.

Потрошни материјал

ком

1

1.1.8.

Замена уља

ком

1

1.1.9.

Замена лежајева мотора

ком

1

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1
1.

компл

1

Замена О-рингова

1.1.1
2.

Састављање и испитивање
пумпе

компл

1

1.1.1
3.

Замена механичког
заптивача

ком

1

1.1.1
4.

ком

1

Замена кабловске уводнице
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Цена
без
ПДВ-а
по ЈМ

Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом по
ЈМ

Укупна цена са
ПДВ-ом

1.1.1
5.

Замена свих навојних
спојева

1.1.1
6.

Замена радног кола

1.1.1
7.

Замена ротора

1.1.1
8.

Замена напојног кабла

компл

1

компл

1

компл

1

m

1

Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у
мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10+1.1.11+1.1.
12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.18+1.1.19+1.1.20.)

Р. бр.

4

ЈМ

КОЛ

ПУМПА ABS AS0840.110С12/2

ком

1

1.1.1.

Растављање и дефектажа

КОМ

1

1.1.2.

Машинска обрада
вратила

компл

1

1.1.3.

Балансирање ротора

компл

1

Викловање
електромотора (рад и
материјал)

компл

1

1.1.4.

Машинска обрада радног
кола (по потреби
егализација)

компл

1

1.1.5.

1.1.6.

Репарација механичког
заптивача

компл

1
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Цена без
ПДВ-а по
ЈМ

Укупна Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.1.7.

Потрошни материјал

ком

1

1.1.8.

Замена уља

ком

1

1.1.9.

Замена лежајева мотора

ком

1

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1
1.

компл

1

Замена О-рингова

1.1.1
2.

Састављање и
испитивање пумпе

компл

1

1.1.1
3.

Замена механичког
заптивача

ком

1

1.1.1
4.

Замена кабловске
уводнице

ком

1

1.1.1
5.

Замена свих навојних
спојева

компл

1

1.1.1
6.

компл

1

Замена радног кола

1.1.1
7.

компл

1

Замена ротора

1.1.1
8.

m

1

Замена напојног кабла
Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у
мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10+1.
1.11+1.1.12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.18+1.1.19+1
.1.20.)

Р. бр.

5

ЈМ

КОЛ
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Цена без
ПДВ-а по ЈМ

Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена
са ПДВ-ом

ПУМПА ABS XFP 1049
М30/6

ком

1

1.1.1.

Растављање и дефектажа

КОМ

1

1.1.2.

Машинска обрада
вратила

компл

1

1.1.3.

Балансирање ротора

компл

1

Викловање
електромотора (рад и
материјал)

компл

1

1.1.4.

компл

1

1.1.5.

Машинска обрада радног
кола (по потреби
егализација)

1.1.6.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7.

Потрошни материјал

ком

1

1.1.8.

Замена уља

ком

1

1.1.9.

Замена лежајева мотора

ком

1

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1
1.

компл

1

Замена О-рингова

1.1.1
2.

Састављање и
испитивање пумпе

компл

1

1.1.1
3.

Замена механичког
заптивача

ком

1

1.1.1
4.

Замена кабловске
уводнице

ком

1

1.1.1
5.

Замена свих навојних
спојева

компл

1

1.1.1
6.

компл

1

Замена радног кола
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1.1.1
7.

Замена ротора

1.1.1
8.

Замена напојног кабла

компл

1

m

1

Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у
мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10+1.
1.11+1.1.12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.18+1.1.19+
1.1.20.)

Р. бр.

6

ПУМПА ABS XFP100ЕCB1.4-PE60/4-Е-50EX
6,7кW
1.1.1
.

Растављање и дефектажа

1.1.2
.

Машинска обрада
вратила

1.1.3
.

Балансирање ротора

ЈМ

КОЛ

ком

1

КОМ

1

компл

1

компл

1

1.1.4
.

Викловање
електромотора (рад и
материјал)

компл

1

1.1.5
.

Машинска обрада радног
кола (по потреби
егализација)

компл

1

1.1.6
.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7
.

ком

1

Потрошни материјал

Цена без ПДВ-а
по ЈМ
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Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена
са ПДВ-ом

1.1.8
.

Замена уља

1.1.9
.

Замена лежајева мотора

1.1.1
0.

Замена семеринга

1.1.1
1.

Замена О-рингова

1.1.1
2.

ком

1

ком

1

компл

1

компл

1

Састављање и
испитивање пумпе

компл

1

1.1.1
3.

Замена механичког
заптивача

ком

1

1.1.1
4.

Замена кабловске
уводнице

ком

1

1.1.1
5.

Замена свих навојних
спојева

компл

1

1.1.1
6.

компл

1

Замена радног кола

1.1.1
7.

компл

1

Замена ротора

1.1.1
8.

m

1

Замена напојног кабла
Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у
мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1
.10+1.1.11+1.1.12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.
18+1.1.19+1.1.20.)

Р. бр.

7

ЈМ

КОЛ

Цена без ПДВ-а
по ЈМ
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Укупна Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена са ПДВом

ПУМПА ABS XFP101GCB1.1-PE185/2-G-50EX
18,5KW
1.1.1
.

Растављање и дефектажа

1.1.2
.

Машинска обрада
вратила

1.1.3
.

Балансирање ротора

ком

1

КОМ

1

компл

1

компл

1

1.1.4
.

Викловање
електромотора (рад и
материјал)

компл

1

1.1.5
.

Машинска обрада радног
кола (по потреби
егализација)

компл

1

1.1.6
.

Репарација механичког
заптивача

компл

1

1.1.7
.

ком

1

Потрошни материјал

1.1.8
.

ком

1

Замена уља

1.1.9
.

ком

1

Замена лежајева мотора

1.1.1
0.

компл

1

Замена семеринга

1.1.1
1.

компл

1

Замена О-рингова

1.1.1
2.

Састављање и
испитивање пумпе

компл

1

1.1.1
3.

Замена механичког
заптивача

ком

1

1.1.1
4.

Замена кабловске
уводнице

ком

1

1.1.1
5.

Замена свих навојних
спојева

компл

1
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1.1.1
6.

Замена радног кола

1.1.1
7.

Замена ротора

1.1.1
8.

Замена напојног кабла

компл

1

компл

1

m

1

Замена биметалног
термистора за контролу
температуре намотаја у
комори мотора

ком

1

1.1.1
9.

1.1.2
0.

Замена електроде за
контролу влажности у
мотору

ком

1

1.1.

Укупно пумпа
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9+1.1.10
+1.1.11+1.1.12+1.1.13+1.1.14+1.1.15+1.1.16+1.1.17+1.1.18+1.
1.19+1.1.20.)

ПОТАПАЈУЋЕ МУЉНЕ ПУМПЕ
Р. бр.

8

ЈМ

Цена без
ПДВ-а по ЈМ

КОЛ

ЕЛЕКТРОКОВИНА VCG
525, 5,5 КW

КОМ

РАДОВИ НА
ХИДРАУЛИЧКОМ ДЕЛУ
ПУМПЕ

КОМ

1

1.1.1.

Растављање и
дефектажа

КОМ

1

1.1.2.

Замена радног кола
(пропелера)

ком

1

1.1.3.

Замена лежајева
(котрљајни и клизни)

комп
лет

1

1.1.4.

Замена механичких
заптивки

комп
лет

1

1.1.5.

Замена прстена радног
кола

ком

1

1
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Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена са ПДВ-ом

1.1.6.

Замена прстена
кућишта

ком

1

1.1.7.

Замена уља

ком

1

1.1.8.

Замена О рингова

ком

1

1.1.

Укупно радови на хидрауличном делу пумпе
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)
РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ДЕЛУ

КОМ

1

компл

1

1.2.1.

Растављање и дефектажа

1.2.2.

Испитивање намотаја
ротора и статора

ком

1

1.2.3.

Премотавање статора
мотора

ком

1

1.2.4.

Замена ротора мотора

ком

1

1.2.5.

Замена сензора

ком

1

Замена каблова

компл
ет

1

1.2.7.

Замена уводница каблова

компл

1

1.2.8.

Замена лежајева
(котрљајни)

компл

1

1.2.9.

Замена О-рингова

компл

1

1.2.10.

Састављање и провера
рада

КОМ

1

1.2.6.

1.2.

Укупно радови на електро делу
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6+1.2.7+
1.2.8+1.2.9+1.2.9+1.2.10.)

ОСТАЛИ РАДОВИ
1.3.1.

Прање и одмашшћивање

1.3.2.

Замена вијака и матица

1.3.3.

Балансирање ротора

ком

1

компл

1

ком

1
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1.3.4.

Машинска обрада делова

компл

1

1.3.5.

Замена усисне корпе

компл

1

1.3.6.

Остали потрошни материјал за
радове

ком

1

1.3.

Укупно остали радови
(1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6.)

1.4.

Укупно радови на хидрауличном делу и електро
делу са осталим радовима (1.1+1.2+1.3.)

Р. бр.

ЈМ

КОЛ

ABS Ј12W 1,2кW U=230V

КОМ

1

1.1.1.

Растављање и дефектажа

компл

1

1.1.2.

Механички заптивач

ком

1

1.1.3.

Замена доњег лежаја

ком

1

1.1.4.

Замена горњег лежаја

ком

1

1.1.5.

Викловање електромотора

ком

1

1.1.6.

Састављање и провера рада

ком

1

1.1.7.

Замена радног кола

компл

1

1.1.8.

Замена усисне корпе

компл

1

1.1.9.

Замена ротора

компл

1

1.1.

Р. бр.

1.1.1.

9

Цена без ПДВа по ЈМ

Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена
са ПДВ-ом

Укупно
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.
9.)

10

ЈМ

КОЛ

ABS Ј5W 0,59кW У=230V

КОМ

1

Растављање и дефектажа

компл

1
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Цена без
ПДВ-а по
ЈМ

Укупна Цена без ПДВа

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупн
а цена
са
ПДВом

1.1.2.

Механички заптивач

ком

1

1.1.3.

Замена доњег лежаја

ком

1

1.1.4.

Замена горњег лежаја

ком

1

1.1.5.

Викловање електромотора

ком

1

1.1.6.

Састављање и провера рада

ком

1

1.1.7.

Замена радног кола

компл

1

1.1.8.

Замена усисне корпе

компл

1

1.1.9.

Замена ротора

компл

1

1.1.

Р. бр.

Укупно
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8+1.1.9.
)

11

ROBUSTA 300 TS

ЈМ

КОЛ

КОМ

1

компл

1

1.1.1.

Растављање и дефектажа

1.1.2.

Механички заптивач

ком

1

1.1.3.

Замена доњег лежаја

ком

1

1.1.4.

Замена горњег лежаја

ком

1

1.1.5.

Викловање електромотора

ком

1

1.1.6.

Састављање и провера рада

ком

1

1.1.7.

Замена радног кола

компл

1

1.1.8.

Замена усисне корпе

компл

1

1.1.9.

Замена ротора

компл

1

1.1.

Укупно (1.1.1+1.1.2)
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
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Цена без
ПДВ-а по
ЈМ

Укупна Цена
без ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом
по ЈМ

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Напомена:
За сваку позицију ценом обухватити цену резервног дела, материјал, радове и транспортне трошкове ЗАЈЕДНО!

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
 у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведену у
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
 на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

 све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички
исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају
вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или
непопуњавање износа)
 Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора и не могу
се мењати.
Место и датум

Потпис Понуђача

___________________________________

__________________________________
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(Образац 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ ЗА ЈНМВ 16/2020

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.

Место и датум

Потпис Понуђача

___________________________________

___________________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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(Образац 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ЈНМВ 16/2020, УСЛУГЕ - Сервис канализационих пумпних
агрегата ЈНМВ 16/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Место и датум

Потпис Понуђача

___________________________________

___________________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(Образац 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку
јавне набавке Услуге - Сервис канализационих пумпних агрегата ЈНМВ 16/2020
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач поседује испитну станицу са мерењем протока и притиска.
Место и датум

Потпис Понуђача

___________________________________

___________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Овај образац се може умножавати у
потребном броју примерака у зависности од броја заједничких понуђача, с тим што ће се код
потписа понуђача назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача.
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(Образац 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________(навести назив подизвођача) у
поступку јавне набавке Услуге - Сервис канализационих пумпних агрегата ЈНМВ
16/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач поседује испитну станицу са мерењем протока и притиска.
Место и датум

Потпис Подизвођача

___________________________________

___________________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме
буде додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове, оверава и доставља уз понуду, а
наручилац попуњава ** обележене делове приликом склапања уговора.
У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из
групе понуђача, односно сви подизвођачи.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ
Сервис канализационих пумпних агрегата ЈНМВ 16/2020
Закључен дана _________2020. године, у Инђији, између:
Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија, улица Војводе Степе бр. 48,
Инђија ПИБ: 101437361, Матични број: 08584885, Број рачуна: 105-86056-75, 20516356-10 и 160-283326-12, кога заступа директор Драгољуб Трифуновић, дипл. екон.
(у даљем тексту: Наручилац)
и
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално:
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица
_________________________________,
ПИБ:
___________________
Матични
број:
______________________,
Број
рачуна:
__________________,
Назив
банке:
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извршилац)
Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем:
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица
_________________________________,
ПИБ:
___________________
Матични
број:
______________________,
Број
рачуна:
__________________,
Назив
банке:
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извршилац)
Добављач је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица
_________________________________,
ПИБ:
___________________
Матични
број:
______________________,
Број
рачуна:
__________________,
Назив
банке:
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_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)
В) У случају подношења заједничке понуде (група понуђача):
Групе понуђача које су се на основу Споразума број ____* од ______________*, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј. овог Уговора:
1. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица
_________________________________,
ПИБ:
___________________
Матични
број:
______________________,
Број
рачуна:
__________________,
Назив
банке:
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као
члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор,
кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Извршилац)
2. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица
_________________________________,
ПИБ:
___________________
Матични
број:
______________________,
Број
рачуна:
__________________,
Назив
банке:
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као
члан групе, кога заступа _____________________________________
Основ уговора:
ЈНМВ број: 16/2020
Број и датум одлуке о додели уговора:________________________.**
Понуда изабраног Понуђача бр. ______ *од дана ______________*, запримљена код
Наручиоца под бр. ____ **дана ______________**
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна у
вези набавке услуге Сервис канализационих пумпних агрегата, а у свему према
захтевима Наручиоца.
Уговорне стране сагласно утврђују да услуге из става 1. овог члана поседују техничке
карактеристике у свему према опису датом у конкурсној документацији, односно
понуди Извршиоца бр._________ *од ___________ *године, запримљеној од стране
Наручиоца под бројем ________ **од _________ **године.
Конкурсна документација и понуда Извршиоца за предметна добра су саставни део
овог уговора.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружи услуге сервисирања, (у даљем тексту:
услуга) у складу са потребама потреба Наручиоца, а захтев ће бити прослеђен у
писаном облику овлашћеном лицу Извршиоца
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Члан 3.
Укупна уговорена цена за набавку из члана 1. овог Уговора, износи _________________
*динара без урачунатог ПДВ-а, односно ___________________*динара са урачунатим ПДВом. У цену из става 1. овог члана су урачунати сви евентуални зависни трошкови
Добављача неопходни у реализацији ове набавке (царине, таксе, порези, превоз и
сл.).
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2019.
годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине
одобрених средстава на позицији у финансијском плану за ту намену. За део
реализације уговора за 2020. годину реализација уговора ће зависити од обезбеђења
средстава предвиђених Законом којим се уређује финансијски план за 2020. годину.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Наручилац задржава право да количину предметних услуга одређује према текућим
потребама те да исто врши сукцесивно
Члан 4.
Укупна цена ће се платити у року од 45 дана од дана од дана пријема исправно
сачињеног рачуна, односно фактуре која се доставља након извршене услуге.
Члан 5.
Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
Након дефектаже ће се установити које делове пумпног агрегата је потребно
сервисирати на основу чега ће се саставити спецификација радова и делова.
Сервисирању пумпног агрегата се може приступити након дате сагласности
Наручиоца на предложену спецификацију радова и делова.
Уколико се приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно
сервисирати или заменити и радови које је потребно извести извршилац је дужан да
достави додатну спецификацију радова и делова на сагласност. Уколико није дата
сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се
признати само спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.
Члан 6.
Извршилац услуга је дужан да након сваке поправке уз рачун приложи сервисни
извештај који садржи:
- податке о Извршиоцу услуге и Наручиоцу;
- податке о Пумпном агрегату који је предмет сервисирања;
- опис извршених услуга са ценама за сваку позицију;
- спецификацију замењених делова са ценама за сваку позицију;
- спецификацију неисправних делова који се враћају Наручиоцу;
- укупну вредност извршеног сервисирања и
- извештај о испитивању пумпе.
Члан 7.
38 / 50

У случајевима у којима је потребно:
- да се изврши замена неисправне пумпе или електромотора са исправним на
пумпном агрегату,
- да се изврши тестирање пумпног агрегата,
- да се изврши демонтажа пумпног агрегата из цеви у коју је уграђен и монтажа
и центрирање другог пумпног агрегата у цев са заменом пумпе или
електромотора,
Извршилац је дужан да одмах без одлагања изврши наведене радове по доношењу
пумпног агрегата у сервис, у наведеним ситуацијама Наручилац може испоручити
пумпу Извршиоцу.
Члан 8.
Превоз пумпи од седишта Наручиоца у улици Војводе Степе 48 и Водостанице Краља
Петра I бб до седишта Извршиоца и назад након сервиса пада на терет Извршиоца.
У екстремним случајевима, када је због хитности пумпу потребно одмах
сервисирати, Наручилац може о сопственом трошку испоручити пумпу Извршиоцу.
Максимални временски рок у којем Извршилац мора да преузме пумпу је 2 дана од
пријаве Наручиоца. Извршилац је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу
електронске поште за пријаву квара.
Временски рок у којем Извршилац мора извршити сервис пумпе почиње да тече од
примопредаје пумпе.
Извршилац се обавезује да у својим просторијама, алатом, материјалом и резервним
деловима, сукцесивно извршава услуге из члана 1 овог уговора, и то у року
договореном приликом дефектаже с овлашћеним лицем Наручиоца.
Рок за сервис пумпног агрегата је _________ дана (максимално 10 дана) од дана
преузимања пумпног агрегата.
Члан 9.
Уколико Извршилац не изврши услугу у уговореном року и уговореној динамици,
услед разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење Уговора,
платиће
Наручиоцу уговорну казну обрачунату на вредност неизвршених услуга.
Уговорна казна се обрачунава од првог дана падања у доцњу и износи за сваки дан
закашњења 0,5% од уговорене вредности услуге. Укупна уговорна казна не може да
пређе 5% од уговорене вредности услуге.
Члан 10.
Приликом примопредаје сервисираног пумпог агрегата и сервисног извештаје
техничко лице Наручиоца је дужно да извршени посао прегледају на уобичајени
начин и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Извршиоцу.
Примедбе се уносе у Сервисни извештај.
У случају утврђених недостатака у квалитету, приликом примопредаје или накнадно
у гарантном року, Извршилац је дужан да отклони недостатке и неисправности и
обезбеди несметан рад, најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији.
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Члан 11.
Извршилац гарантује рад поправљеног пумпног агрегата у периоду oд ____ месеци
(период не може бити мањи од 6 месеци).
Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица
неквалитетно изведеног сервиса, извршилац ће сносити све трошкове отклањања
квара на свим деловима пумпног агрегата тј. дужан је да доведе пумпни агрегат у
исправно стање. Поред тога извршилац ће сносити и све трошкове демонтаже и
поновне монтаже пумпног агрегата због неквалитетно изведеног сервиса.
Трошкове утврђивања квара у току гарантног рока такође сноси Извршилац.
Члан 12.
Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор.
Писменим актом о споразумном раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати
међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида.
Члан 13.
У свему што није изричито регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи.
Члан 14.
Евентуалне спорове из Уговора, уколико не буду отклоњени мирним путем и у духу
добре сарадње, решаваће стварно надлежни суд.
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, да Уговор
изражава њихову слободну, озбиљну и стварну вољу, те да га у знак прихватања
својеручно потписују.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 4 (четири) за
Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

___________________________________________

________________________________________________
Драгољуб Трифуновић, дипл.екон.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду
која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов
превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку Услуге - Сервис канализационих пумпних агрегата
ЈНМВ 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 19.10.2020. до 11:00 часова. Јавно отварање
понуда је 19.10.2020. са почетком у 11:15 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуду понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1.
2.
3.
4.
5.

Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. И 76. ЗЈН (Образац 5);
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6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75.
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
7. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо),
8. Модел уговора;
Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге,
инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан
од стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки
ОБРАЗАЦ мора бити потписан од стране овлашћеног лица члана групе понуђача.
Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група
понуђача обрасце копирати у потребном броју примерака.
Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је
предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.
Уколико се неко празно поље не треба понунити, на исто ставити косу црту (/)
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације
попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени,
потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном
документацијом. Модел уговора потребно је попунити и парафирати на за то
предвиђеном месту, чиме потврђујете да прихватате све елементе уговора.
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војводе Степе бр. 48
22320 Инђија, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку Услуге - Сервис канализационих пумпних агрегата
ЈНМВ 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуге Сервис канализационих пумпних агрегата
ЈНМВ 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуге - Сервис канализационих пумпних агрегата
ЈНМВ 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуге - Сервис канализационих пумпних
агрегата ЈНМВ 16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI Образац 1) понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана овереног рачуна од стране
наручиоца чиме се потврђује да је извршена услуга.
Рок плаћања је 45 дана а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), од дана
пријема исправне фактуре коју испоставља понуђач са спецификацијом изведених
радова, а којом је потврђено извршење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу квалитета
Гарантни рок на извршену услугу сервиса не може бити краћи од 6 месеци.
Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који
ће у свим аспектима одговарати постојећим.
Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица
неквалитетно изведеног сервиса, сервисер ће сносити све трошкове отклањања
квара на свим деловима пумпног агрегата тј. дужан је да доведе пумпни агрегат у
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исправно стање. Поред тога сервисер ће сносити и све трошкове демонтаже и
поновне монтаже пумпе због неквалитетно изведеног сервиса.
Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
Након дефектаже ће се установити које делове пумпног агрегата је потребно
сервисирати на основу чега ће се саставити спецификација радова и делова.
Сервисирању пумпног агрегата се може приступити након дате сагласности
Наручиоца на предложену спецификацију радова и делова.
Уколико се приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно
сервисирати или заменити и радови које је потребно извести извршилац је дужан да
достави додатну спецификацију радова и делова на сагласност. Уколико није дата
сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се
признати само спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.
У случају да је потребно да се изврши тестирање пумпе, Извршилац је дужан да
одмах без одлагања изврши тестирање по доношењу пумпе у сервис.
Карактеристике сервисираних пумпи не смеју значајно одступати од фабричких
карактеристика пумпе (Q-H дијаграма и електричне карактеристике пумпе).
Превоз пумпи од седишта Наручиоца у улици Војводе Степе 48 и Водостанице Краља
Петра I бб до седишта Извршиоца и назад након сервиса пада на терет Извршиоца. У
екстремним случајевима Наручилац може испоручити пумпу Извршиоцу.
Максимални временски рок у којем Извршилац мора да преузме пумпу је 2 дана од
пријаве Наручиоца. Извршилац је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу
електронске поште за пријаву квара.
Временски рок у којем Извршилац мора извршити сервис пумпе почиње да тече од
примопредаје пумпе.
Максимални рок за сервис пумпе је 10 дана од дана преузимања пумпе.
9.3. Захтев у погледу рока и места извршења услуге
Рок извршења услуге не може бити дужи од 10 дана од дана преузимања пумпе на сервис.
Место извршења услуге - седиште извршиоца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
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вредност. У цену су урачунати сви евентуално зависни трошкови неопходни у
реализацији ове набавке (царине, превоз и др.).
Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија
и
привреде,
11000
Београд,
Саве
Машковића,
3-5,
www.poreskauprava.gov.rs;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановића 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26,
www.merz.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11,
www.minrzs.gov.rs;
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Конкурсна документација не садржи средства финансијског обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном
углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
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овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који
нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, електронске
поште на е-mail vik@indjija.net тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге
- Сервис пумпних агрегата - додатна набавка, Партија 2 – Сервис пумпних аграгата
за канализацију, ЈНМВ 16/2020”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве из конкурсне документације).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail vik@indjija.net или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца: ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48, 22320 Инђија.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
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(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија; јавна набавка ЈНМВ 16/2020;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у
року од 8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из
члaнa 149. Зaконa.
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре
истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2.
тaчкa 5) Зaконa.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8
(осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у
истом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa
потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa.
Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може
због тогa сносити све законом предвиђене последице.
Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или
га у остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa зaкључи
уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико
је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег
нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити стручну оцену понудa и
донети одлуку о додели уговорa.

50 / 50

