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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту:  Закон),  чл.  6.  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  број  23/2013-1   и   Решења  о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 23/2013-2, припремљена је:

Конкурсна документација за ЈН 23/2013, чији је

САДРЖАЈ : 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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На основу чл. 39., чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку 
добара-опреме за канализацију,  бр. 23/2013-1 од  27.11.2013. године
ЈКП “Водовод-Ваљево”
Вука Караџића 26
интернет страна: www.vodovodva.co.rs 
                  
                                                                 Упућује

А. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 23/2013 - Набавка опреме за канализацију 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац ЈКП “Водовод-Ваљево”
Седиште и адреса наручиоца Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Матични број 07136277 
ПИБ 100070077
интернет страна www.vodovodva.co.rs
Шифра делатности 3600

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеће.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ јавна набавка мале вредности.

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – набавка опреме за канализацију, ОРН- 38900000 КА 14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ ПОДЕЉЕН У 4 ПАРТИЈЕ:

Партија  I Апаратура за дигестију
Партија  II Апарат за екстракцију масти и уља унапређеном Soxlet metodom
Партија III Лабораторијски  мултиметар  са  сондом  за  мерење  проводљивости- 

кондуктометар
Партија IV Ph метри, бирете

5.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ навести проценат вредности 
набавке који ће се извсти преко подизвођача.
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6.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА је најнижа понуђена цена.

7.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ:
-Лично у просторијама ЈКП "Водовод-Ваљево“
-са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
-са интернет странице наручиоца-www.vodovodva.co.rs  или
- писменим захтевом за достављање поштом или електронским путем.

8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ У СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној документацији.   
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу 
накнадно уметати.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На предњој страни 
коверте треба да стоји назнака:

 „Не отварати - Понуда за ЈН 23/2013--Партија/е бр.______________"
На полеђини коверте потребно је навести:
Назив и адресу понуђача, телефон и лице за контакт.

9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани понуђачи могу своје понуде поднети до 11.00 часова, 12.12.2013. године. Све 
понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.  По  окончању 
поступка јавног отварања понуда,  све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана у 11.30 часова у просторијама ЈКП "Водовод-
Ваљево"   у  ул.  Вука  Караџића  бр.  26.  Отварању понуда  могу присуствовати  овлашћени 
представници понуђача, који су дужни да, пре отпочињања јавног отварања понуда, комисији 
наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о  додели уговора наручилац ће донети у року од 7 дана од отварања понуда, о чему 
ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Гордана Божић, е- mail: goca.bozic20@gmail.com
тел.  014/248-849

13. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ 27 СТРАНА
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Б. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ПОНУДА 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда коју подноси понуђач је исправна и комплетна уколико понуђач достави:

а)   Уредно попуњене, потписане и оверене обрасце и модел уговора садржане у конкурсној 
документацији.

б) доказе о испуњености обавезних услова за учешће у јавној набавци, одређене у члану 75. 
ЗЈН, а на начин предвиђен у члану 77. ЗЈН;

Понуђач  у  поступку  аплицирања  може,  сагласно  чл.  77.  став  4.  Закона  о  јавним 
набавкама  да  достави  само  изјаву  којом  под  пуном  моралном  и  материјалном 
одговорношћу  тврди  да  испуњава  све  услове  из  поменутог  члана  Закона.  (Изјава- 
образац бр. 1)

3. ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Понуђач  може да поднесе  понуду за једну или више партија.
Понуђач  је  дужан да  наведе  да  ли се  понуда  односи на  целокупну набавку или само на 
одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање једну целу партију.
У случају да понуђач  поднесе  понуду за  више партија, понуда мора бити дата тако да се 
свака партија може оцењивати посебно.
Свака партија може бити предмет посебног уговора.
Партије  су  недељиве,  понуда  мора  обухватити  све  елементе  једне  партије.  У  случају  да 
понудом нису обухваћене све ставке једне партије понуда се одбија као неисправна.
Понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку у једном 
примерку, без обзира за колико партија подноси понуду.

4. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда  мора  бити  у  целини  припремљена  у  складу  са  конкурсном  документацијом  и 
сачињена према упутству наручиоца.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач.
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној  документацији. 
Понуда  мора  бити  јасна,  недвосмислена,  читко   попуњена  штампаним  словима,  оверена 
печатом  и  потписом  овлашћене  особе.  Није  дозвољено  попуњавање  графитном  оловком, 
пенкалом, фломастером или црвеном оловком. Свако бељење или подебљавање бројева мора 
се парафирати и оверити од стране понуђача.         
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу 
накнадно уметати.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. 
       На  предњој страни коверте мора се налазити:

а) адреса наручиоца:

 ЈКП „Водовод-Ваљево“
ул. Вука Караџића бр.26;
14000 Ваљево

б) назнака:  „не отварати - понуда за ЈН 23/2013, партија/е бр. ______”

 На полеђини коверте потребно је навести:

а) Име, односно назив фирме понуђача,  адресу и телефон понуђача и лице за контакт. 

Уколико  коверта  не  буде  запечаћена  и  обележена  као  што  је  прописано  Наручилац  неће 
одговарати за достављање понуде на погрешно место или превремено отварање исте.

Разматраће  се  само  благовремене  и  исправне  понуде.  Благовременом  понудом  сматра  се 
понуда која је приспела до 12.12.2013. године до 11.00 часова. Неблаговремене понуде биће 
враћене  понуђачу  неотворене.  Исправном  понудом  сматра  се  понуда  која  испуњава  све 
услове које предвиђа Закон о јавним набавкама и конкурсна документација.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду до истека рока за подношење 
понуда. Допуна, измена или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца   са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку опреме за канализацију, ЈН бр. 23/2013.  - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
„Допуна понуде за јавну набавку опреме за канализацију, ЈН бр. 23/2013.  - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
„Опозив понуде за јавну набавку опреме за канализацију, ЈН бр. 23/2013.  - НЕ ОТВАРАТИ” 
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку опреме за канализацију ЈН бр.  23/2013.  -  НЕ 
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
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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.

7. ПОДИЗВОЂАЧИ

Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће део понуде поверити подизвођачу.
- У случају да  део понуде поверава подизвођачу,  понуђач мора у понуди навести проценат 
укупне  вредности  јавне  набавке  (  не  већи  од  50%)  који  поверава  подизвођачу,  назив   и 
податке о подизвођачу и део набавке који ће извршити подизвођач.
- За  сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75 
ст.1.(тачке 1-4 )  Закона о јавним набавкама,  као и доказ из истог члана (тачка 5 )  за  део 
набавке који ће извршити подизвођач.
- У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
- Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
- Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава, потписује и оверава понуђач, без 
обзира на број подизвођача.
- Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за добро извршење посла, без обзира на број 
подизвођача.
- Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.
- Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.
- Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова 
ангажује и подизвођача није дозвољено.
-  У  случају  ангажовања   подизвођача  понуђач  је  обавезан  да  попуни,  потпише  и  овери 
образац - Подаци о подизвођачу.

8.  ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико група понуђача подноси  заједничку понуду,  као саставни део понуде мора поднети:

а) Споразум којим се понуђачи из групе  понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:
1.Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати групу 
понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће у име групе понуђача издати рачун;
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

б)  Попуњен, потписан и оверен Образац понуде од стране члана  групе понуђача који је 
овлашћен да заступа  групу понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1. Закона о 
јавним набавкама, а услов из чл. 75. став 1.  тачка 5. дужан је да испуни понуђач којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке. 
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в)   Попуњен,  потписан  и  оверен  Образац  изјаве  групе  понуђача  за  сваког  члана  групе 
понуђача.

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу бр. 2 и 
Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој  понуди појавити као члан 
групе понуђача.
Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

9. ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА

Биће одбијене:
-  понуде  које  су  неблаговремене,  неодговарајуће  и  које  не  испуњавају  у  потпуности  све 
захтеве из конкурсне документације;
- неприхватљиве понуде.

10. НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди исказују се у динарима.
- Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода. 
-  У  случају  рачунске  грешке  и  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавне  су 
јединичне цене.
-  У понуђену цену треба да су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне 
набавке.  У  цену  апаратура  треба  да  је  урачуната  обука  за  рад  са  истим.    
-У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл.  92. Закона о 
јавним набавкама.

11. ГАРАНТНИ РОК.

Гарантни рок за делове апаратура не може бити краћи од 12 месеци.

12. НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Добра која су предмет набавке се испоручују на адресу Наручиоца, у року који не може бити 
дужи од 10 дана од потписивања уговора. Пријем добара се врши у магацину Наручиоца, у ул 
Бранка Радичевића бр. 17 у Ваљеву.

13.  РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде је најмање 60 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуда чији је 
рок важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.

14.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ  СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
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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. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у  Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у  Министарству   рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПОНУДАМА

Понуђач  може додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде тражити 
у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом) од наручиоца, најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Комуникација   у  поступку јавне  набавке  се  врши на  начин одређен чланом 20.  Закона о 
јавним набавкама.
Наручилац ће одговорити у писаном облику на сваки захтев за давање обавештења у вези са 
конкурсном  документацијом  и  исти  ће  проследити  свим  понуђачима  који  су  примили 
конкурсну документацију.
Особа  за  контакт:   Гордана  Божић,  дипл.  правник,  број  факса:  014/244-508,  е-маил: 
goca.bozic20@gmail.com  .  
Тражење додатних информација телефоном није дозвољено.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Захтевом за објашњење и одговор се не смеју тражити, нудити, нити дозволити промене у 
понуди.

17.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке,  а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у  тренутку закључења уговора преда наручиоцу  банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.  Ако се за  време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
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18. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

1. Понуђена цена- максимално 100 пондера
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена  понуде која се рангира
За  све видове авансног плаћања додељиваће се 0 пондера.

У  случају  да  две  понуде  имају  исти  број  пондера,  повољнија  је  она  са  краћим  роком 
испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да поштује обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и условима рада,  заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

20. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду  заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица.

21. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права понуђача се може поднети у складу са чланом 149. Закона о јавним 
набавкама и у роковима наведеним у закону.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје Наручоиоцу непосредно 
или поштом препоручено, са повратницом.
Копију захтева за заштиту права Подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом  захтева за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, најкасније у року од два дана од пријема  захтева за заштиту права и на Порталу 
јавних набавки објављује обавештење о поднетом захтеву.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун  буџета Републике Србије, жиро 
рачун  бр.  840-742221843-57,  шифра плаћања 153,  позив  на  број  97 50-016,  сврха  уплате: 
Републичка административна такса (ЈН-23/2013), уплати 40.000 динара.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама.

22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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В-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА И ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
И ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава услове из чл.75. ст.1. ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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 или 
против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита  или  кривично  дело 
преваре.
3. Да  му  није  изречена  забрана  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 која 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.
6.   Понуђач  располаже  довољним  финансијским  и  пословним  капацитетом
- да је овлашћен за продају и сервис опреме коју нуди.
7.       Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетима – да  има бар два 
запослена који могу да изврше предмет јавне набавке.

Испуњеност  услова из чл.75. ст.1. ЗЈН доказује се достављањем доказа из чл. 77. ЗЈН:
1. Извода из  регистра надлежног органа;
2. Потврде  надлежног  суда  и  надлежне  Полицијске  управе  МУП-а,  не  старије  од  2 
месеца пре отварања понуда.
3. Потврда  надлежног суда или АПР, издата после објављивања позива за подношење 
понуда; 
4. Потврде  надлежног    пореског  органа   и  организације  за  обавезно  социјално 
осигурање или потврде надлежног  органа   да се понуђач налази у поступку приватизације, 
не старија од 2 месеца пре отварања понуда;
5. Важеће дозволе за  обављање одговарајуће делатности,  издате од стране надлежних 
органа. - за ову набавку не треба посебна дозвола.
6. Потврда произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера.
7. Копије уговора о раду или М -обрасци.

Понуђач  у  поступку  аплицирања  може,  сагласно  чл.  77.  став  4.  Закона  о  јавним 
набавкама  да  достави  само  изјаву  којом  под  пуном  моралном  и  материјалном 
одговорношћу  тврди  да  испуњава  све  услове  из  поменутог  члана  Закона.  (Изјава-
Образац 1)

Уколико  наручилац  захтева, понуђач  чија  понуда  буде  као  благовремена  и  исправна 
проглашена за најповољнију, је у обавези да  у примереном року који одреди наручилац, а 
који  не  може бити  краћи  од  пет  дана  од  пријема    захтева  наручиоца,  достави  на  увид 
оригинал  или  оверену  копију  тражених  доказа.  Уколико  понуђач  не  поступи  по  захтеву 
наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  (1-4)  који  су  јавно  доступни  на  интернет 
странициама надлежних органа, под условом да у понуди наве де интернет страницу на којој 
су тражени докази јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у држави у којој се не издају докази предвиђени ЗЈН и конкурсном 
документацијом може дати изјаву под  материјалом и кривичном одговорношћу,  односно 
изјаву оверену пред  судским или управним органом или јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.
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Техничка спецификација за партију I

АПАРАТУРА ЗА ДИГЕСТИЈУ (Digesdahl aparatura)

Апарат за припрему дигестијом органских и минералних узорака, намењених за    анализу 
спектофотометријски,  турбидиметријски,  или  титрацијом.  Дигестија  се  врши  помоћу 
сумпорне киселине и хидроген пероксида.

Намена: Одређивање укупног азота по Кјелдалу у отпадној води.

Спецификација:
Улазна струја: 230 V
Фреквенција: 50/60 Hz
Снага: 250 W
Усаглашеност: CE сертификат                             
Температура: променљива од 100 до 480 °C
Конструкција: отпоран на корозију, епокси-офарбан метал
Захтева укупну висину од 50 cm када је у раду
Аспиратор: 11,5 l/min при раду са водом
Капацитет брзине протока 6,5  l/min
Притисак воде: 51,7 kPa минимум,
одлив потребан
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Техничка спецификација за партију II

АПАРАТ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ МАСТИ И УЉА УНАПРЕЂЕНОМ 
SOXLET МЕТОДОМ

Апарат за екстракцију масти и уља техником Randall (унапређена Soxhlet техника)
– Maнуелна екстракциона јединица са четири места Randall  техником
– Температурна контрола за свако од четири места посебно
– У  цену  урачунат  апарат  са  посудама  за  екстракцију,  потребним  држачима  и 

заптивкама, као и обука за рад са апаратом
– Улазна струја 230 V
– Фреквенција: 50 Hz
– Снага: максимално 1500 W
– Реакционе кивете: 12 комада
– Чауре за екстракцију од 100 ml-50 комада
– Растварач у процеу екстракције: петрол етар p.a.- количина 10 l
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Техничка спецификација за партију III

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МУЛТИМЕТАР СА СОНДОМ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ 
– КОНДУКТОМЕТАР

Специфиикација апарата:

Захтев за напајањем
115/230 V w/Universal Power Adapter Kit
Опционо напајање
 4 АА батерије (До 200 сати употребе)
Језик
Бира се: Енглески, француски, немачки, италијански
Екран
Графички ЛЦД са позадинским осветљењем
При мерењу pH приказује:  pH, mV, температуру
При мерењу проводљивости: проводљивост, TDS, салинитет, температуру
LDO/LBOD приказивање: растворени кисеоник,
притисак, температуру
ORP/Redox: mV, температуру
ISE приказивање: концентрацију, mV, температуре
Меморија:
500 резултата
Меморисање података
Усаглашен са GLP/ISO меморисаљњем података са калибрационим детаљима.
Калибрација и провера стандардом се меморише посебно.
Аутоматско меморисање у режиму рада “press to read” и моду рада мерење на интервал
Повезивање: 
Интегрисан USB типа А (USB flash memorija), интегрисан  USB тип Б (PC)
Слање података:
Преко  USB конекције на PC или  flash меморију.Аутоматски пребацује све податке или после 
сваког мерења.
Комуникација:
Директна са  PC (Bi-directional) преко USB porta
Температурна корекција/Компензација
Искључена, аутоматска или мануелна (ауто корекција зависи од параметра)
Аутоматско препознавање  pH пуфера бојама: 4.01, 7.00, 10.01 pH;
IUPAC: 1.679, 4.005, 7.000, 10.012, 12.45
DIN: 1.09, 4.65, 9.23
Отпоран на распршену воду и прашину

Спецификација сонде:
Графитна сонда, са интегрисаним мерењем температуре. Сонда  памти  калибрацију  на 
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сопственој меморији ( не зависи од уређаја).

Параметри мерења:
проводљивост, TDS, салинитет, температура
Мерни опсег
Проводљивост: 0,01 µS/cm-200 mS/cm
TDS: 0-50,000 mg/l kao Nacl
Салинитет: 0-42 g/kg or (‰)
Отпорност: 2.5 Ωcm-49  Ωcm
Температура: -10 до 110 °C
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Техничка спецификација за партију IV
  

 ТЕРЕНСКИ  pH МЕТРИ И БИРЕТЕ

1. Теренски pH метар-2 комада
Погодан за рад на терену и са аутоматском температурном компензацијом
 pH-2.0....16  pH (тачност мерења ±0.005 pH)
Redox: -2000....2000.00 mV (тачност мерења ±0.05%  mV)
температура - 5....150 °C (тачност мерења ±0.2 °C)
rH0.0.....70.00 rH
USB конекција
Обавезно да садржи сопствени кофер за чување и пренос, пуфере за калибрацију и батерије.

  

2. Дигитална бирета од 50 ml-2 комада
Једна светла и једна тамна боца.
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Образац 1

Изјава понуђача да испуњава услове из понуде

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив  понуђача] у 
поступку јавне набавке опреме за канализацију број 23/2013 испуњава све услове из чл. 75. и 
76.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом за  предметну  јавну 
набавку, и то:

• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;

• Понуђач и  његов  законски  заступник нису осуђивани за  неко од  кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;

• Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде;

• Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са  прописима Републике Србије  (или стране државе када има седиште на 
њеној територији);

• Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине;

• Понуђач испуњава додатне услове:
• Да је овлашћен за продају и сервисирање опреме коју нуди;
• Да има  најмање два запослена који могу да изврше предмет набавке.

                   Место и датум                                                                           Понуђач

 ________________________                      МП                __________________________
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       Образац бр. 2

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:23 /2013

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ОПРЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 Назив понуђача  

 Адреса понуђача  

 Одговорно лице понуђача 
     (потписник уговора)  

 Особа за контакт  

 Телефон  

 Телефакс  

 Електронска пошта  

 Текући рачун  понуђача

Пословна банка 

 Матични број понуђача

Порески идентификациони  број 
(ПИБ)

Датум: Потпис одговорног лица понуђача:

                                                               Печат
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Образац бр.2а

Образац изјаве понуђача да наступа са подизвођачем

У вези са јавним позивом за ЈН 23/2013- набавка опреме за канализацију   изјављујем 
да  у  партији  бр.  ____  наступам  са  подизвођачем 
__________________________________(навести назив подизвођача.

У  понуди  Подизвођач  ______________________  учествује  у  делу 
набавке:__________________________________________________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  Подизвођач  је  ______%.(не 
може бити већи од 50%).

Подаци о подизвођачу

Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Особа за контакт
Телефон 
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун предузећа
Матични број
ПИБ

                Место и датум                                   МП                          Понуђач

 ________________________                                                 ___________________________

Подизвођач

_______________________

  МП         

Напомена: У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати.
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Образац 2б

Образац изјаве групе понуђача

И З Ј А В А
Изјављујемо  да наступамо као   група понуђача у јавној набавци ЈН 23/2013 и да ћемо 

заједнички извршити уговор у предметној јавној набавци, у партији бр. _________.

Овлашћујемо члана Групе _________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова  Групе наступа пред наручиоцем.

Подаци о члану групе понуђача

Назив члана групе понуђача
Адреса члана групе понуђача
Особа за контакт
Телефон 
Телефакс
Електронска адреса
Пословни рачун понуђача
Матични број
ПИБ

                Место и датум                                                                           Понуђач

 ________________________                                      МП       ___________________________

                                                                                                                    Понуђач

                                                                                       МП       ___________________________

                                                                                                                     Понуђач

                                                                                      МП       ___________________________

                                                                                             

Напомена: У случају  већег  броја  привредних субјеката који  чине  групу  понуђача образац  
треба фотокопирати.
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Образац  бр. 3
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Назив понуђача
Седиште понуђача
ПИБ
Лице овлашћено да потпише уговор

Партија 
бр.

Назив позиције Укупан износ ( динара )

без ПДВ ПДВ 20% са ПДВ-ом

I Апаратура за дигестију
II Апарат  за  екстракцију  масти  и  уља 

унапређеном Soxlet методом
III Кондуктометар
IV pH метри и бирете

УКУПНО :

И словима: ..........................................................................................................................

Понуду дајемо: (заокружити)
а) самостално             б) са подизвођачем         в) заједничка понуда

Проценат укупне вредности јавне набавке, који ће извршити подизвођач је:_________%.
Део набавке који ће извршити подизвођач је _____________________________.

Рок  извршења набавке: __________________дана од закључења уговора (не дуже од 10 дана)
Рок плаћања: 45  дана од извршења набавке и испостављања фактуре.
Гарантни  рок: ________ месеци (најмање 12)
Важност понуде је :_______ дана.  ( не може бити краћи од 60дана) 

 Сачињено дана  __________________              ( МП) 
  

                                                       Потпис овлашћеног лица
                                                                                                                
                                                                 ____________________________

                           Име и презиме овлашћеног лица
                                                                                                                  __________________________
                                                                                                                                     у  својству
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 Образац бр. 4

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Партија Позиција Јед. 
мере

Количина Јединична цена
 без ПДВ-а

Укупна цена
 без ПДВ-а

I
Апаратура за дигестију ком. 1

II
Апарат за екстракцију 
масти и уља  унапређеном 
Soxlet методом

ком. 1

III Кондуктометар ком. 1

IV Теренски pH метар ком. 2

Дигиталне 
бирете

светла ком. 1
тамна ком. 1

                                                                                                         Укупно

                                                                        Укупан износ без ПДВ-а: _____________________

Порез на додату вредност: ___________%         Износ ПДВ-а:_____________________

                                                      Укупан износ са ПДВ-ом: _____________________

Словима:________________________________________________________ динара.

        Место и датум:                                      М.П.                                               Понуђач
   ____________________                                                                         ______________________
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       Образац  бр. 5

       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и чл. 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.  Гласник РС 29/13),  у 
јавној  набавци,   достављамо  образац   са  структуром  трошкова  припреме  понуде  за  ЈН 
бр.23/2013- набавка   опреме за канализацију.                     

За  припремање  понуде  за  ЈН  23/2013,  набавка    опреме  за  канализацију  за  ЈКП 
“Водовод-Ваљево”  понуђач  _____________________________  из 
____________________________ је имао следеће трошкове:

Назив припремне радње Цена
1
2
3
4
5
6
7
8
9

УКУПНО

Напомена:  У  складу са  чл.  88.  став  2.  Закона  о  јавним набавкама  трошкове  припреме  и 
подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може  тражити  накнаду  трошкова  од 
наручиоца.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                             М.П.                       _________________________   
                                                                                                        / потпис овлашћеног лица понуђача/
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     У складу са чл. 26.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13), у јавној набавци 
опреме за канализацију, јавна набавка мале вредности бр.  23/2013, објављеној на Порталу 
јавних набавки,  за  потребе наручиоца ЈКП “Водовод-Ваљево”,  под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу:

П ОТ В Р Ђ У Ј Е М О

Да  смо  понуду  поднели  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или 
заинтересованим лицима (чл.3. Став 1.тачка 5. ЗЈН).

Изјаву дајемо као саставни део понуде- конкурсне документације,  а ради учешћа у 
поступку јавне набавке.

     Место и датум :                                                                                               

______________________                             М.П.                  ___________________________   

                                                                                                 / потпис овлашћеног лица понуђача/
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 МОДЕЛ УГОВОРА бр. 23/2013 
о набавци опреме за канализацију

Закључен између уговорних страна: 
1. ЈКП „Водовод-Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ 
100070077, матични број 07136277,  кога заступа в.д. директора Ђорђе 
Павловић,  дипл.правник ( у даљем тексту Наручилац)

2. Предузећа __________________, са седиштем у ________________, 
ул.________________бр._____  ПИБ  ___________,  матични  број 
_____________,  текући  рачун  бр.  ___________________  код 
________________ банке, кога заступа ___________________ ( у даљем 
тексту Испоручилац)

                             

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама  спровео поступак јавне 

набавке мале вредности, ЈН -23/2013.
–да  понуда  Испоручиоца  за  партију/е  бр.  -----------------(1  и/или  2,3,4) у  потпуности 

одговара захтевима Наручиоца, те да иста представља саставни  део овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:
Испоручилац  се  обавезује  да   испоручи,  а  Наручилац  преузме  и  плати   опрему за 

канализацију, у свему према спецификацији из конкурсне документације и понуди бр.(биће 
преузето из понуде)______-__ од ________.2013. године, које су саставни део овог уговора.

Члан 3.
Цена:
                  Уговорну вредност чини:

- цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
– порез на додату вредност (ПДВ) у износу од ______________ динара, тако да укупна 
уговорена вредност износи_________________  динара.

            У цену је урачуната и обука за рад са  опремом која је предмет уговора.

Члан 4.

Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање предметних добара изврши    у року од 45 дана од 

дана завођења фактуре у пословне књиге наручиоца.
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 Члан 5.

Рок испоруке:
        Испоручилац је дужан да предметна добра  испоручи на адресу Наручиоца, у року од 
________ дана  од ступања уговора на снагу.

Члан 6.

Гарантни рок за испоручену робу:
Гарантни рок за делове апаратура је  _________ ( најмање 12)  месеци и исти почиње да 

тече од дана када је записнички констатовано преузимање предмета уговора из чл.2.  овог 
уговора.

 Члан 7.

Квалитет:
         Испоручилац је дужан да  предметна добра испоручи у квалитету који је одређен 
понудом Испоручиоца, захтевима стандарда и техничком спецификацијом.

Контролу  квалитета  врше  представници  Наручиоца  у  моменту  преузимања  добра. 
Накнадно  уочене  недостатке  и  скривене  мане  на  предметном  добру  Наручилац  може  да 
пријави у моменту откривања истих, а Испоручилац је дужан да недостатке отклони о свом 
трошку, најдуже у року од 8 (осам) дана, или ће рекламирана добра заменити новим добрима 
одговарајућег квалитета.

 Члан 8.

Трајање уговора:
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица и траје до 

коначног испуњења уговорних обавеза.

Члан 9.
Остале одредбе:

 За  све  остало  што  није  регулисано  овим  уговором  важе  одредбе  Закона  о 
облигационим односима.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у 
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 Овај  уговор је сачињен у 6 (шест)  истоветних примерака од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка.                                      
 
        Испоручилац                                                                                         Наручилац
                                                                                                           ЈКП „Водовод-Ваљево“
  ______________________________                                  _____________________________
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