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На основу чл. 32. 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 10/2014-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 10/2014-2
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПУМПИ И РЕДУКТОРА
Јавна набавка
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3
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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 ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - отворени поступак.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – набавка услуга одржавања пумпи и редуктора.
4. ЦИЉ ПОСТУПКА-Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ код наручиоца је Гордана Божић, е- mail: goca.bozic20@gmail.com,
факс: 014/244-508.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 10/2014 су услуге одржавања пумпи, електромотора и редуктора
Назив и ознака из Општег речника набавке:
Услуге поправки и одржавања пумпи- 50511000
Услуге поправки и одржавања уређаја- 50530000
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Врста и опис услуга су дате у одељку IV-техничка спецификација.
Количина услуга ће зависити од реалних потреба наручиоца.
Рок извршења-услуге се уговарају на 12 месеци, с тим да рок за почетак пружања услуге не буде дужи
од 8 часова од позива наручиоца, а за хитне интервенције тај рок је 1 час од позива наручиоца .
Место извршења- сервис понуђача.

3/41

ЈКП “Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за набавку услуга одржавања пумпи и редуктора

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

PUMPE
Red TIP PUMPE
br.

1

REZERVNI DELOVI

BROJ
Jedinična
DELOVA cena bez
U
PDV-a
JEDNOJ
PUMPI
3 kom.

Ukupno bez
PDV-a

PUMPA VP80- Radno kolo
03
4 kom.
Sprovodno kolo
3 kom.
Dihtunzi
1 garn.
Zaštitna čaura-veća
1 kom.
Zaštitna čaura-manja
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
1 kom.
Kotrljajnii ležaj-radijalni
1 kom.
Pletenica fi8
1 met.
Štop biksna
2 kom
Ležajna čaura -veća P.CuSn14
1 kom.
Ležajna čaura-manja P.Cu.Sn14
1 kom.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.

UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 4
kom.
2.

PUMPA VP8002
Radno kolo
4 kom.
Sprovodno kolo
Dihtunzi
Zaštitna čauta-veća
Zaštitna čaura- manja
Kotrljajući ležaj-radiaksijalni
Kotrljajući ležaj-radijalni
Pletenica fi8
Štop biksna
Ležajna čaura-veća P.CuSn14

=
2 kom.
2 kom.
1 garn.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 met.
2 kom.
1 kom.
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Ležajna čaura-manja P.CuSn14
1 kom.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

3.

Ukupna cena bez PDV ________ x 4
=
kom.
PUMPA VP100- Radno kolo
2 kom.
2
2 kom.
Sprovodno kolo
2 kom.
Dihtunzi
1 garn.
Zaštitna čaura-veća Č4171
1 kom.
Ležajna čaura-veća P.Cu.Sn14
1 kom.
Zaštitna čaura-manja
1 kom.
Ležajna čaura-manja
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radijalni
1 kom.
Pletenica fi10
1 met.
Štop biksna
2 kom.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

4.

Ukupna cena bez PDV________ x 2
kom.
PUMPA VP100- Radno kolo
3
1 kom.
Sprovodno kolo
Dihtunzi
Zaštitna čaura veća Č4171
Ležajna čaura -veća P.Cu.Sn14
Zaštitna čaura-manja
Ležajna čaura-manja P.Cu.SN14
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
Kotrljajni ležaj-radijalni
Pletenica fi10
Štop biksna
Obrada osovine

=
3 kom.

3 kom.
1 garn.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 met.
2 kom.
1 kom.
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Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

5.

PUMPA
VPV40-6
2 kom.

Ukupna cena bez PDV ____ ___ x 1
=
kom.
Radno kolo
6 kom.

Sprovodno kolo
6 kom.
Ležajna čaura-veća
1 kom.
Ležajna čaura-manja
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-aksijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
1 kom.
Pletenica fi8
1 met.
Dihtunzi
1 garn.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

6.

Ukupna cena bez PDV________ x 2
=
kom.
PUMPA VP 40- Radno kolo
8 kom.
8
1 kom.
Sprovodno kolo
8 kom.
Ležajna čaura-veća
1 kom.
Ležajna čaura-manja
1 kom.
Kotrljajnii ležaj-radijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-aksijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
1 kom.
Pletenica fi8
1 met.
Dihtunzi
1 garn.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________x 1
kom.

=
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7.

PUMPA VP40-5 Radno kolo
5 kom.
2 kom.
Sprovodno kolo
5 kom.
Ležajna ćaura-veća
1 kom.
Ležajna čaura-manja
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-aksijalni
1 kom.
Kotrljajni ležaj-radiaksijalni
1 kom.
Pletenica fi8
1 kom.
Dihtunzi
1 garn.
Obrada osovine
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

8.

Ukupna cena bez PDV ________x 2
kom.
PUMPA VP50-5 Radno kolo
2 kom.
Sprovodno kolo
Dihtunzi
Kotrljajni ležaj-radijalni
Kotrljajni ležaj-aksijalni
Kotrljajni
ležaj-radiaksijalni
Pletenica fi10
Štop biksne
Obrada osovine
Ležajna čaura-veća P.CuSn14
Ležajna čaura- manjaP.CuSn14
Reamont,demontaža,montaža I
ispitivanje

=
5 kom.
5 kom.
1 garn.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 met.
2 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

9.

PUMPA
URS62-11
3 kom.

Ukupna cena bez PDV ________x 2
kom.
Radno kolo

=
11 kom.

Sprovodno kolo
o-ring gumice

11 kom.
11 kom.
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Meh.zaptivač fi18
1 kom.
Čaure P.CuSn14
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom
Remont-viklovanje motora 2,2KW
1 kom
Ležajevi motora 6205
2 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

10.

PUMPA
URS152-11
4 kom.

Ukupna cena bez PDV________ x 3
kom.
Radno kolo

=
11 kom.

Sprovodno kolo
11 kom.
o-ring gumice
11 kom.
Mehanički zaptivač
1 kom.
Čaura P.CuSn14
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom
Viklovanje el.motora 4KW
1 kom
Ležajevi el.motora 6206
2 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________x 4
kom.
11. PUMPA VP25-5 Radno kolo
1.
1 kom.
Sprovodno kolo
Garn.dihtunga
Ležaj 6206
Ležaj 6202
Ležajna čaura-veća
Ležajna čaura-manja
Pletenica fi8
Remont,demontaža, montaža I
ispitivanje

=
5 kom.

5 kom.
1 garn.
2 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 met.
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

12.

Ukupna cena bez PDV________ x 1
kom.
PUMPA VP25- Radno kolo

=
12 kom.
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12
1 kom.
Sprovodno kolo
12 kom.
Garn.dihtunga
1 gar..
Ležaj 6206
2 kom.
Ležaj 6202
1 kom.
Ležajna čaura-veća
1 kom.
Ležajna čaura-manja
1 kom.
Pletenica fi8
1 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

13.

PUMPA
VPN100-2
4 kom.

Ukupna cena bez PDV________x 1
kom.
Zamena radnog kola

=
2 kom.

Zamena sprovodnog kola
2 kom.
Zamena distantne čaure
1 kom.
Zamena ležajne čaure-veće Sl18
1 kom.
Zamena ležajne čaure-manje Sl18
1 kom.
Zamena zaštitne čaure osovine-veće
1 kom.
P.Cu.Sn14 ili Č4171
Zamena zaštitne čaure osovine-manje 1 kom.
P.Cu.Sn14
Zamena radijalnog ležaja-većeg
1 kom.
Zamena radijalnog ležaja-manjeg
1 kom.
Zamena dihtunga
1 garn.
Zamena pletenice fi12
1,2 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
Obrada osovine
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

14.

PUMPA VPN
100-9
2 kom.

Ukupna cena bez PDV ________x 4
kom.
Zamnea radno kolo

=
9 kom.

Zamena sprovodnog kola
Zamena distantne čaure

9 kom.
8 kom.
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Zamena ležajne čaure-veće Sl18
1 kom.
Zamena ležajne čaure-manje Sl18
1 kom.
Zamena zaštitne čaure osovine-veće
1 kom.
P.Cu.Sn14 ili Č4171
Zamena zaštitne čaure osovine-manja 1 kom.
P.cu.Sn14
Zamena radijalnog ležaja-većeg
1 kom.
Zamena radijalnog ležaja-manjeg
1 kom.
Zamena dihtunga
1 garn.
Zamena pletenice fi12
1,2 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
Obrada osovine
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

15.

PUMPA
VPN150-2
2 kom.

Ukupna cena bez PDV ________ x 2
kom.
Zamena radnog kola

=
2 kom.

Zamena sprovodnog kolo
2 kom.
Zamena distantne čaure
1 kom.
Zamena ležajne čaure-veće Sl 18
1 kom.
Zamena ležajne čaure-manje SL 18
1 kom.
Zamena zaštitne čaure osovine-veće
1 kom.
P.Cu.Sn14 ili Č4171
Zamena zaštitne čaure osovine-manje 1 kom.
P.Cu.Sn14
Zamena radijalnog ležaja-većeg
1 kom.
Zamena radijalnog ležaja-manjeg
1 kom.
Zamena dihtunga
1 garn.
Zamena pletenice fi 12
1,2 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
Obrada osovine
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

16. PUMPA
LOWARA SV
816F 75T
4 kom.

Ukupna cena bez PDV________ x 2
kom.
Zamena radnog kola SV8

=
16 kom.
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Zamena stepena sa sprovodnim kolom
bez ležaja
Zamena stepena sa sprovodnim kolom
sa ležajem
Zamena o-ring gumica
Zamena usisnog poklopca
Zamena meh.zaptivača fi16 SIC/SIC
Viklovanje el.motora 7,5KW
Zamena kotrljajućeg ležajael.motora
Remont ,demontaža,montaža I
ispitivanje

14 kom.
2 kom.
1 garn.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
2 kom.
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV________x 4
=
kom.
17. PUMPA FLYGT Zamena radnog kola
1 kom.
31.53.181
4 kom.
Zamena usisnog prstena
1 kom.
Zamena meh.zaptivača fi35 komplet
1 komplet
“Ketridž”
Zamena kotrljajućih ležajeva
2 kom.
Viklovanje motora 13,5 kw
1 kom
O-ring gumice
1 garn.
Zamena ulja
4 lit.
Reparacija osovine
1 kom.
Zamena kabla 4x4 mm
10 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV________x 4
kom.
18. PUMPA FLYGT Zamena radnog kola
3152.120.
3 kom.
Zamena usisnog prstena
Zamena o-ring gumica
Viklovanje statora 8,8kw
Zamena radilajnog kotrljajućeg ležajeva
Zamena meh.zaptivača fi38 TM/TM

=
1 kom.

1 kom.
1 garn.
1 kom.
2 kom.
2 kom.
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Zamena ulja
4 lit.
Reparacija osovine
1 kom.
Zamena kabla 4x2,5mm2
20 met.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV________ x 3
=
kom.
19. PUMPA WILO Zamena spir.kućišta pumpe
1 kom.
FA
Q80.52.17990QGG
08.52W+T174/8K
4 kom.
Zamena radnog kola FA
1 kom.
08.52W/10.22W-170 GG
Zamena mikser glave L220 53.17683
1 kom.
Dihtujući set
1 kom.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

20. PUMPA
“GRUNFODS”
GW P TS1NEMAČKA
1 kom.

Ukupna cena bez PDV ________x 4
kom.
Viklovanje stator 2KW

=
1 kom.

Zamena ležajeva motora
2 kom.
Reparacija vratila
1 kom.
Reparacija radnog kola
1 kom.
Garnitura zaptivki
1 garn.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

21. PUMPA
LOWARA
SV3304 F
110T/P - 2 kom.

Ukupna cena bez PDV________ x 1
kom.
Viklovanje motora 16,5KW

=
1 kom.
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Ležajevi el.motora
2 kom.
Zamena meh.zaptivača fi25
1 kom.
Zamena radnih kola SV
4 kom.
Zamena sprovodnog kola
3 kom.
Zamena sprovodnog kola stepena pumpe 1 kom.
sa ležajem SIC/SIC
o-ring gumice
1 garn.
Remont,demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

22. PUMPA
HIDROMETAL
HFV-3
2 kom.

Ukupna cena bez PDV________ x 2
kom.
Remont vratila

=
1 kom.

Zamena zaptivača-set
Reparacija radnog kola
Reparacija kućišta pumpe
Viklovanje motora 15 kw
Zamena ležajeva motora

1 set.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
2 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

23. PUMPA
“TSURIMI
PUMP”LSC1U
S
2 kom.

Ukupna cena bez PDV ________x 2
kom.
Viklovanje motora 7,5KW

=
1 kom.

Reparacija vratila
1 kom.
Zamena ležajeva motora
2 kom.
Zamena zaptivača-set
1 set.
Reparacija usisnog prstena
1 kom.
Reparacija radnog kola
1 kom.
Remont.demontaža,montaža I ispitivanje 1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

24. PUMPA

Ukupna cena bez PDV________x 2
kom.
Zamena kotrljajnog ležaja-većeg

=
1 kom.
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FEKALNA
Fup 100-200
“Jastrebac”-Niš
2 kom.
Zamena kotrljajnog ležaja-manjeg
Viklovanje statora
Zamena meh.zaptivača fi60 TM/TM
Zamena meh.zaptivača fi45 SIC/SIC
Zamena garniture o-ring gumica
Zamena usisnog prstena
Reparacija radnog kola
Reparacija vratila
Ulje SAE 10-20W “EKO”
Remont, demontaža,montaža I
ispitivanje

1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 garn.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
4 lit.
1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 2
kom.
25.

PUMPA
Mehanički zaptivač balansirani (potis)
„VOGEL“
H75N 70 AQ1EGG
PA 124/4SB111C-160004
2 kom.
Remont, demontaža,montaža I
ispitivanje

=
1 kom

1 kom
UKUPNA CENA ZA
JEDNU PUMPU BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 2
kom.

=

REDUKTORI
R.
REMONT
broj REDUKTORA

1.

“STROJNA

REZERVNI DELOVI

Zamena I zupčastog para

BROJ
DELOVA
U
JEDNOM
REDUKT
ORU

Jedini
čna
cena

Ukupno bez
PDV

1 par.
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MARIBOR”
TIP: 366-200B3/350- 5 kom.
Zamena II zupčastog para

1 par.

Zamena III zupčastog para

1 par.

Zamena ležajeva el.motora 18,5 KW

2 kom.

Viklovanje motora 18,5KW

1 kom.

Zamena ležajeva I zupčastog para

2 kom.

Zamena ležajeva II zupčastog para

2 kom.

Zamena ležajeva III zupčastog para

2 kom.

Reparacija vratila

3 kom.

Dihtujući materijal-dihtunzi I semerinzi 1 garn.
Remont,demontaža,montaža I
ispitivanje

1 kom
UKUPNA CENA ZA
JEDAN REDUKTOR
BEZ PDV:

Ukupna cena bez PDV_____x 5 kom
2

“STROJNA
Zamena I zupčastog para
MARIBOR”
TIP:
365-182-B3/350
-4 kom.

=
1 par.

Zamena II zupčastog para

1 par

Zamena ležajeva el.motora

2 kom.

Viklovanje motora 4KW

1 kom.

Zamena ležajeva I zupčastog para

2 kom.

Zamena ležajeva II zupčastog para

2 kom.

Reparacija vratila

2 kom.

Dihtujući materijal-dihtunzi I semerinzi 1 garn.
Remont,demontaža ,montaža I
ispitivanje

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN REDUKTOR
BEZ PDV:

Ukupna cena bez PDV_____x 4 kom
3.

PRUŽNO

Zamena pužnog para

=
1 par.
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ZUPČASTI
REDUKTOR
ZA POGON
MOSTAOTPADNE
VODE
Tip:DGMFU2.3
.VP-GPO
2.5.90.Z-15
1 kom.
Zamena zupčastog para

1 par.

Zamena ležajeva pužnog para

2 kom.

Zamena ležajeva zupčastog para

2 kom.

Zamena ležajeva el.motora

2 kom.

Viklovanje el.motora 1,1 KW

1 kom.

Reparacija vratila

2 kom.

Dihtujući materijalr –dihtunzi I
semerizi

1 garn.

Remont,demontaža,montaža I
ispitivanje

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN REDUKTOR
BEZ PDV:

Ukupna cena bez PDV ____x 1 kom.
4.

REDUKTOR
Zamena pužnog para
SA
KOMANDOMPUŽNI
REDUKTOR
SA
REGULACIJO
M-OTPADNE
VODE – 1
kom.

=
1 par.

Zamena ležajeva pužnog para

2 kom.

Zamena dihtujućeg materijala-dihtunzi
I semerinzi

1 garn.

Zamena vratila

1 kom.

Viklovanje motora 1,5KW

1 kom.

Zamena ležajeva motora

2 kom.
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UKUPNA CENA ZA
JEDAN REDUKTOR
BEZ PDV:

Ukupna cena bez PDV_____x 1 kom. =

ELEKTROMOTORI
Red TIP
.
ELEKTROMO
Br. TORA

REZERVNI DELOVI

1.

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavaca I deklova

1 kom.

El.motor
1,1KW
4 kom.

BROJ
Jedinačna
DELOVA cena
U
Bez PDV-a
JEDNOM
MOTORU

Ukupn bez
PDV-a

UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV _________x 4
kom.
2.

El.motor 2,2
KW
3 kom.

=

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavaca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 3
kom.
3.

El.motor 4KW
6 kom.

=

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavaca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 6
kom.

=
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4.

El.motor
5,5KW
3 kom.

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavaca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 3
kom.
5.

El.motor
7,5KW
6 kom.

=

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavaca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV _________x 6
kom.
6.

=

El.motor 11KW Viklovanje statora
4 kom.

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV_________x 4
kom.
7.

=

El.motor 15KW Vikovanje statora
8 kom.

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca dekla

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV_________ x 8
kom.
8.

El.motor 22Kw Viklovanje statora
6 kom.

=
1 kom.
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Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca I dekla

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV_________x 6
kom.
9.

=

El.motor 30KW Viklovanje statora
4 kom.

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV _________x 4
kom.
10.

=

El.motor 45KW Viklovanje statora
4 kom.

1 kom.

Kotrljajni ležajevi

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV _________x 4
kom.
11.

El.motor 0,75
KW
2 kom

=

Viklovanje statora

1 kom.

Kotrljajni ležaj

2 kom.

Obrada I kontrola rukavca I deklova

1 kom.
UKUPNA CENA ZA
JEDAN MOTOR BEZ
PDV:

Ukupna cena bez PDV ________ x 2
kom.

=
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V СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ВРСТА УСЛУГЕ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА СА
ПДВ-ом

ОДРЖАВАЊЕ
ПУМПИ
ОДРЖАВАЊЕ
РЕДУКТОРА
ОДРЖАВАЊЕ
ЕЛЕКТРОМОТОРА
УКУПНО

Датум
__________________

МП

Потпис понуђача
___________________________
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VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1. Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1. ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75. ст. 1. т. 1.
Закона);
2. Дa 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 ( чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона);
3. Да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време објављивања, односно
слања позива за подношење понуда ( чл. 75. ст. 1. т. 3. Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије ( чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом- (за ову јавну набавку није предвиђена).
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона )
1.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су:
а) Кадровски и технички капацитет:
Да у радном односу на неодређено време има запослене раднике са следећим квалификацијама:
- 2 (два) радника електро струке III или IV степен
- 2 (два) радника машинске струке III или IV степен
- 1 (један) дипломирани машински инжењер са положеним стручним испитом прописаним за
дипломираног инжењера машинства.
б) Технички капацитет:
Да поседује радионички простор од најмање 100 m².
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију
да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:. За ову јавну набавку није прописана посебна дозвола за
обављање делатности која је предмет набавке
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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1.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
а) Кадровски капацитет-да има запослене на неодређено време са следећим квалификацијама:
- 2 (два) радника електро струке III или IV степен
- 2 (два) радника машинске струке III или IV степен
- 1 (један) дипломирани машински инжењер са положеним стручним испитом прописаном за
дипломираног инжењера машинства.
- фотокопије М-А образаца и
- фотокопија уверења о положеном стручном испиту прописаном за дипломираног
машинства.

инжењера

б) Технички капацитет:
Да поседује радионички простор од најмање 100 m² - фотокопија власничког листа или уговор о закупу.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача и не достављају доказе о испиуњености обавезних
услова из чл. 75. став 1. тачка1.-4.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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VII- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. JЕЗИК НА КОЈЕМ МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ПОНУДА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод -Ваљево“, Служба
за јавне набавке, Вука Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ” понуда за јавну
набавку бр. 10 /2014 – Набавка услуга одржавања пумпи и редуктора.“ На полеђини коверте навести
назив понуђача, адресу и број телефона контакт особе. Понуде се достављају у ковертама затвореним
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара . Уколико
коверта не буде запечаћена и обележена као што је прописано Наручилац неће одговарати за достављање
понуде на погрешно место или превремено отварање исте.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора
бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који
морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати
и оверити од стране понуђача.
Понуда сматра се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.05.2014.
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.
Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена према
упутству наручиоца .
3. ПАРТИЈЕ
Jавна набавка није обликована по партијама.
4. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је
дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод -Ваљево“, Вука Караџића
26, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. 10/2014 - Набавка услуга одржавања пумпи и редуктора - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 10/2014 - Набавка услуга одржавања пумпи и редуктора - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
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Опозив понуде за јавну набавку бр. 10/2014 - Набавка услуга одржавања пумпи и редуктора - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 10/2014 - Набавка услуга одржавања пумпи и редуктора
- 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 учествоати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси
самостално,или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности јавне набавке ( не већи од 50%) који поверава
подизвођачу и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и назив и седиште подизвођача.
За сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75 ст.1.(тачке 14) 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 је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
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 дозвољенo.
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, саставни део понуде мора бити 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
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6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1.т.1-4. Закона о
јавним набавкама, а услов из чл. 75. став1. 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.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу у конкурсној
документацији 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.
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 И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је до 45 дана, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено
извршење тражених услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено тражити аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршене услуге не може бити краћа од 6 месеци од извршене услуге, односно од 12
месеци за уграђене резервне делове.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок за почетак извршења услуге не може бити дужи од -- часова од позива наручиоца.
За интервенције које наручилац означи као хитне рок за почетак извршења услуге не може бити дужи од
1 час од позива наручиоца.
9.4. Рок важења понуде је најмање 90 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуде чији је рок
важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.
10.НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди исказују се 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 у
обзир узимати цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати трошкови демонтаже, детекције и отклањања квара, набавка и замена резервних
делова и монтажа предмета поправке.
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода. Цене се могу мењати само у складу
са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су јединичне цене.
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним
набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
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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 ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија,
интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса-www.merz.gov.rs
и у Агенцији за
заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр. 27а, 11160 Београд, интернет адресаwww.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs .
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да ће, на име гаранције за добро извршење посла, у тренутку закључења Уговора
наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности Уговора о јавној
набавци.
По истеку уговора наручилац ће меницу вратити понуђачу (пружаоцу услуге).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
РАСПОЛАГАЊЕ ПОНУЂАЧИМА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

НА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице 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.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана одговорити у писаном облику на сваки
захтев за давање појашњења у вези са конкурсном документацијом и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења се упућују са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације ЈН 10/2014.
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 да објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним
набавкама.
Особа за контакт: Гордана Божић, дипл. правник, број факсa: 014/244-508, e-mail:
goca.bozic20@gmail.com.
Тражење додатних информација телефоном није дозвољено.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може после отварања понуде, да у писаном 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.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оиставити примерен рок да
поступи по позиву наручиоца , односно да омогући наручиоцу да изврши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде , по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих тазлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама, а који су се односили на исти предмет јавне набавке, за
период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњавања битних елемената уговора дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању лица која нису означена као чланови групе понђача на извршењу уговора о јавној
набавци.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1., који се односи на
поступак који је спровео, или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврсан.
Наручилац може одбити понуду и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје
напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.
Наручилац ће као неприхватљиву одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци, а
који је објављен на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
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Као додатно обезбеђење за ову јавну набавку, изабрани понуђач је, у случају да за то постоји било који
од напред наведених услова, дужан да поднесе наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, без права приговора на износ од 15% уговорене вредности, без ПДВ-а са роком важности који је
30 (тридесет ) дана дужи од истека важности уговора.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена понуде која се рангира
Није дозвољено тражити авансно плаћање.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОДЕЛИТИ
УГОВОР УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она којом се нуде дужи рокови гаранције
за извршене поправке.
19. ПОШТОВАЊЕ 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 и прописе о заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац Изјаве- поглавље XII)
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
Понуђач сноси трошкове накнадe за коришћење патената, као и oдговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица.
21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у свакој фази поступка јавне набавке, у складу са
чланом 109. Закона о јавним набавкама.
22. НАЧИНУ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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
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наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У
том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема
одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00
динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна
такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке10/2014), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи
0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
23.. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац ће након истека рока за подношење захтева за заштиту права, предвиђеног Законом о јавним
набавкама, позвати понуђача којем је уговор додељен да у року од осам дана од протека рока за заштиту
права приступи закључењу уговора о јавној набавци.
Ако понуђач којем је уговор додељен, у року од седам дана од пријема позива да закључи уговор не
приступи закључењу уговора, или одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са
следећим најповољнијим понуђачем (чл. 113. ст.3. ЗЈН).
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку услуга одржавања пумпи и
редуктора за ЈКП „Водовод-Ваљево“ ЈН број 10/2014.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1

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

2 Назив подизвођача
Адреса
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
Проценат укупне 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
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1

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

2

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

3

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање пумпи, редуктора и електромотора са набавком
резервних делова. Услуга обухвата демонтажу, детекцију квара, сервисирање и монтажу.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

До 45 дана од завођења рачуна за извршене услуге
у пословне књиге наручиоца

Рок важења понуде (најмање 90 дана)
Гарантни период (најмање 6 месеци за услуге, а 12
месеци за резервне делове)
Рок за почетак вршења услуга (не дужи од 8 часова
од позива наручиоца)
Рок за почетак вршења услуга за хитне
интервенције

1 час од позива наручиоца

Место извршења услуге

Сервис понуђача

Датум
__________________

МП

Потпис понуђача
___________________________
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци услуга одржавања пумпи и редуктора
Закључен између уговорних страна:
1. ЈКП „Водовод-Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ
100070077, матични број 07136277, кога заступа директор 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 Пружалац услуге)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке у
отвореном поступку ЈН 10/2014.
- да понуда Пружаоца услуга бр. 10/2014- ____( биће преузето из понуде) од __________.2014. године у
потпуности одговара захтевима Наручиоца, те да иста представља саставни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је пружање услуга одржавања пумпи и редуктора и набавка резервних
делова за исте, у свему према понуди Пружаоца услуга бр.____________ од ---.05.2014.године и
техничкој спецификацији из конкурсне документације, а која представља саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Пружалац услуга по налогу Наручиоца врши преглед пумпи и редуктора, детекцију и отклањање
кварова.
Рок за отварање радног налога Пружаоца услуга и започињање пружања услуге тече од момента
пријема пумпе /редуктора/ у сервис Пружаоца услуга.
Позив за интервенцију може бити упућен телефоном, лично (усмено), факсом или електронском
поштом.
За интервенције на пумпама и /или/ редукторима, које су по налогу Наручиоца хитне, рок за
почетак ремонта је одмах по позиву, а најкасније 1 (један) чaс.
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Члан 4.
Пружалац услуга се обавезује да ће Кориснику услуга пружати квалитетну услугу, у складу са
одговарајућим стандардима прописаним за ову врсту делатности. Пружалац услуга се обавезује да по
извршењу услуга Наручиоцу да гаранцију од _____месеци (најмање 6) од извршења услуге, односно
_______месеци (најмање 12) од дана уградње резервног дела за резервне делове.
Члан 5.
По извршеној услузи, представник Наручиоца оверава радни налог Пружаоца услуга, чиме
потврђује да је услуга извршена.
Пружалац услуга је у обавези да води евиденцију о извршеним услугама, уз технички опис сваке
интервенције.
Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане, представник
Наручиоца је дужан да одбије пријем услуга и одмах у писаној форми, а у хитним случајевима усмено,
обавести Пружаоца услуга и захтева поновно извршење услуге.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, представник Наручиоца је
дужан да о том недостатку обавести Пружаоца услуга у року од 3 дана од дана када је открио недостатак
и може захтевати поновно извршење услуга.
Члан 6.
Цене услуга су утврђене понудом из члана 1. овог уговора. Процењена вредност ових услуга са
набавком и уградњом резервних делова , на годишњем нивоу је 6.100.000,00 динара, без ПДВ-а.
Наручилац није у обавези да наручи услуге у вредности средстава из става 1. овог члана, већ ће
искористити уговорене услуге у складу са својим потребама за сервисирањем пумпи, електромотора и
редуктора.
Члан 7.
Уговорене цене се могу мењати у случају промене цена ових услуга на тржишту, али не више од
стопе раста потрошачких цена за претходни обрачунски период, рачунајући од закључења уговора,
односно од последње промене цена, према објављеним резултатима Републичког завода за статистику,
искључиво уз писмену сагласност друге уговорне стране на захтев за промену цене.
Наручилац је дужан да одговор на захтев за промену цене достави у року од седам дана од
пријема захтева из става 1. овог члана.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће извршене услуге платити, према ценама датим у понуди, у року
до 45 дана од завођења рачуна у пословне књиге наручиоца.
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Члан 9.
Пружалац услуге се обавезује да ће у тренутку закључења уговора, на име гаранције за добро
извршење посла, наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 610.000,00
динара (10% од вредности уговора).
Уз меницу мора бити достављена копија депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју је пружалац услуге навео у меничном овлашћењу-писму.

Члан 10.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 11.
Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка задржава свака
уговорна страна.
Овај уговор почиње да се примењује од дана његовог потписивања и предаје наручиоцу средства
обезбеђења из чл. 9. овог уговора и има важност за период од 12 месеци од дана закључења.
Утрошком срестава Наручиоца за предметне услуге по овом уговору у износу од 6.100.000,00
динара (процењена вредност) пре истека рока из става 2. овог члана уговора, овај уговор престаје да
важи.
Пружалац услуге
________________________

Наручилац
ЈКП “Водовод-Ваљево”
Директор
___________________________
Ђорђе Павловић, дипл.правник
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Х

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.10/2014- набавка услуга одржавања пумпи и
редуктора.
За припремање понуде за ЈН 10/2014, набавка услуга одржавања пумпи и редуктора 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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XI

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),
понуђач ________________________________________ даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке услуга одржавања пумпи и редуктора за потребе наручиоца ЈКП „Водовод-Ваљево“, ЈН
бр.10/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум :
______________________

М.П.

______________________________
/ потпис овлашћеног лица понуђача/
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке. услуга одржавања пумпи и редуктора бр. 10/2014, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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