Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”
Вука Караџића бр. 26
14000 Ваљево

КОНК УРСНА ДОКУМЕНТАЦИ ЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ И ДОЗИРАЊЕ ПРОЦЕСНИХ ХЕМИКАЛИЈА НА
ППВ “ДИВЧИБАРЕ”
Јавна набавка мале вредност и
ЈН11/2018

Објављено на Порт алу јавних набавки: 28.05.2018. године
Рок за подношење понуда: 07.06.2018. године до 11:00 часова
Јавно от варање понуда: 07.06.2018. године у 11:30 часова
Мај 2018.

-1-

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем т екст у: Закон, чл. 6. Правилника о
обавезним елемент има конкурсне документ ације у пост упцима јавних набавки и
начину доказивања испуњеност и услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке
о покрет ању пост упка јавне набавке број 11/2018-1 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 11/2018-2 припремљена је:

К ОНК УРСНА Д ОК УМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВК У ОПРЕМЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОЗИРАЊЕ
ПРОЦЕСНИХ ХЕМИКАЛИЈА НА ППВ “ДИВЧИБАРЕ”

Конкурсна документ ација садржи:
Поглавље Назив поглавља
Ст рана
I
3
Општ и подаци о јавној набавци
II
3
Подаци о предмет у набавке
Врста, т ехничке каракт ерист ике, квалит ет , количина и опис
услуга, начин спровођења конт роле и обезбеђења гаранције
III
3
квалит ет а, рок извршења, мест о извршења, евент уалне додат не
услуге и сл.
V
V
VI
VII
VIII
IХ
X
XI

Техничка документ ација
Услови за учешће у пост упку јавне набавке и упут ст во како се
доказује испуњеност услова
Упут ст во понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац т рошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о пошт овању обавеза из чл. 75. ст .2
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14
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38
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I

ОПШТИ ПОД АЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.НАРУЧ И ЛАЦ : ЈКП „Водовод Ваљево”
Седишт е и адреса наручиоца: Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Мат ични број: 07136277
ПИ Б:100070077
Инт ернет ст рана:www.vodovodva.co.rs
Шифра делат ност и: 3600
2. ВРСТА НАРУЧ И ОЦА: Јавно предузеће - локална самоуправа.
3. ВРСТА ПОСТУП К А ЈАВНЕ НАБАВКЕ – jaвна набавка мале вредност и.
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – добра.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Набавка опреме за припрему и дозирање
процесних хемикалија на ПП В “Дивчибаре”
6. ПОСТУП АК СЕ СПРОВОДИ : Ради закључењa уговора.
7. ЛИ Ц Е ЗА КОНТАК Т: Невена Плочић, е - mail: nenap.vodovodva@gmail.com,
факс: 014/244-508.
II ПОД АЦИ О ПРЕД МЕТУ ЈАВНЕ НАБАВК Е
Предмет јавне набавке бр. 11/2018 - Набавка опреме за припрему и дозирање
процесних хемикалија на ПП В “Дивчибаре”
Назив и шифра из ОРН:
Парт ија бр. 1: Разни уређаји опште и посебне намене - 42900000
Партија бр. 2: Пумпе за дозирање - 42122230
III ВРСТА, ТЕХНИЧК Е К АРАК ТЕРИСТИК Е, К ВАЛИТЕТ,
К ОЛИЧИНА И ОПИС Д ОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
Д ОД АТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врст а, количина и опис добара су наведене у одељку IV.
Квалит ет : Понуђена добра морају у свему одговарат и захт евима наручиоца и
морају бит и у складу са т ехничком спецификацијом.
Мест о испоруке: Огранак ЈКП “Водовода Ваљево”, ПП В “Дивчибаре”,
Дивчибаре
Рок испоруке за парт ију 1. је до 21 (двадесет један) дан од пот писивања уговора
од ст ране овлашћених лица, а за парт ију 2. је до 60 (шездесет ) дана од дана
пот писивања уговора од ст ране овлашћених лица.
Понуђеном ценом т реба да буде обухваћена испорука, монт ажа и обука радника
за правилно коришћење опреме за припрему и дозирање процесних хемикалија.

-3-

IV ТЕХНИЧК А СПЕЦИФ ИК АЦИЈА
Техничка спецификација и ст рукт ура цене за набавку опреме за припрему и
дозирање процесних хемикалија на ПП В “Дивчибаре”
Партија 1. - Уређај за дисоцијацију NaCl и дозирање припремљеног раст вора као
дезинфекционог средст ва на ПП В “Дивчибаре”
1.

Уређај за дисоцијацију NaCl

Неопходан је уређај за електролитичку дисоцијацију соли који користи со, воду и струју за
производњу свежег, натријум хипохлорита на месту његове потрошње. Неопходно је да
уређај буде потпуно аутоматизован и да се састоји од комплетне јединица са омекшивачем,
контролним дисплејем, резервоаром за растварање соли и производним резервоаром.
Неопходна је зидно монтирана цевна ћелија обезбеђује производњу високо-активног
дезинфекционог раствора као и поклопац са подешавајућом копчом који се може једноставно
скинути у току сервисирања и поново монтирати. Такође је неопходно да одговарајући
временски-контролисани омекшивач је интегрисан у резервоар за растварање соли. У склопу
уређаја треба да се налази и софтвер за даљинско управљање и да уређај буде у складу са DIN
EN 901 стандардом.
Технички подаци:
Капацитет уређаја:
Маx. дневна производња (g/dan):
Захтев за енергијом (kW/h)
Потрошња воде:
Потрошња соли:
Концентрација производног раствора:
Напајање:
Мин./маx. температура просторије:
Режим рада:
Даљинско праћење и команда:
Одвојена радна просторија:
Руковање са опасним хемикалијама:

150 gCl2/h
3300/3600
Max 07
Max 23 l/h
Max do 13 kg/dan
6-7 g Cl2/l
230V/50Hz
10-40°C
самосталан
интегрисан
постоји
избећи
Прикључак за воду и струју, подни
сливник
4-8 bar
нема
Зидно, на носачима, објекат је
монтажни
интегрисан у склопу резервоара за
растварање соли, одвојен преградом.

Просторија поседује:
Прикључак процесне воде:
Одвојен простор за складиштење:
Постављање уређаја:

2.

Уређај за омекшавање воде

Уређај за дозирање раствора добијеног дисоцијацијом NaCl:

Аутоматски мерно-регулациони уређај за дозирање раствора добијеног дисоцијацијом NaCl.
Уређај је прекривен једноставним преносивим поклопцем. Уређај треба да мери, анализира и
подешава вредност хлораи то мерења преко резидуала и протока. Такође мора да садржи
универзалну мерну ћелију са 3 електроде (хлор/хлор-диоксид/водоник пероксид/озон), редоx и

pH, израђена од ПП, комплетан мерни систем је интегрисан и резистентан на притисак. Систем
мора да пружа следеће предности: потенциостатички мерни принцип, високоотпорну електроду

хлора, ASR+ аутоматско чишћење електроде на импулсном принципу (DES-електрода за
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дезинфекцију), ACS систем за ауто проверу (провера електроде за дезинфекцију након
чишћења), проверу измерених вредности проценом редоx потенцијала, проточно мерење и
компензацију, аутоматску температурну компензацију измерених вредности, интегрисани
испуст за узорковање, побољшан проток опреме сензора, преносиву мерну ћелију једноставну
за чишћење, калибрацију електроде без њене претходне демонтаже, рад мерно-регулационе
опреме преко тастатуре.
Технички подаци:
Температура узорковане воде
0-40°С
Слободан хлор
0,00-5,00 mg/l
pH
5-10
Температура
0-30°С
Максимални притисак при 20°С
10 bar
DES електрода
Са интегрисаним Pt1000
температурним сензором
Мин. Диференцијални притисак узорковане воде
Улаз/излаз>0,3bar
Потрошња
Максимално 10VA
Напајање
117/230VAC,+6..../-10%, 40....60Hz
Могућност подешавања
0-5 mg/l резидуалног Cl2
Пумпа за дозирање припремљеног раствора NaOCl
Мембранска, H221-35, капацитет 351
l/h, 230/V50Hz
Ињектор са неповратним вентилом
DN 20
Одлагање параметара подешавања
0-20 min
Минимални и максимална температура просторије
0-50°С
Заштита
IP 65
Аналогни излазни сигнал
0/4-20mA
Режим рада:
самосталан
Монтажа:
Зидна, на носачима
Укупни расположиви простор за комплетан
уређај ( уређај за дисоцијацију NaCl и уређаја за
дозирање припремљеног раствора NaOCl )
Максимално 3m2

Tехничке каракт ерист ике понуђеног добра морају бит и у пот пуност и сагласне са
т ехничким каракт ерист икама, у супрот ном понуда ће бит и одбијена као
неодговарајућа.
Испуњеност захтеваних т ехничких каракт ерист ика доказује се дост ављањем уз
понуду: Овл ашћење ил и потврда произвођача Уређаја за дисоцијацију NaCl
издата понуђачу да у поступку ове јавне набавке нуди Уређај за дисоцијацију
NaCl са траженим техничким карактеристикама.
Укол ико је тражени документ на страном језику, мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране судског тумача.
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Дост авит и неоверене копије серт ификат а:
1. Да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
квалит ет ом у складу са захтевима ст андарда ССРПС ИСО 9001/2015 (СРПС
ИСО 9001/2008) за област своје делат ност и (производња)
2. Да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
зашт ит е живот не средине у складу са захт евима ст андарда СРПС ИСО
14001/2015 (СРП С ИСО 14001/2004)
3. Да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
зашт ит ом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001.
Понуђена цена треба да буде исказана у динарима, са и без пореза на додат у
вредност , са урачунат им свим т рошковима које понуђач има у реализацији
предмет не јавне набавке, укључујући и т рошкове сервисирања у гарант ном року.
Рок испоруке: максимално 21 (двадесет један) дан од дана пот писивања уговора.
Рок монт аже уређаја: до 7 (седам) дана од дат ума испоруке.
Гарант ни рок: минимум 24 (двадесет чет ири) месеца.

Структура понуђене цене
Р. бр.

Назив

Ј.м.

Кол.

1.

Уређај за дисоцијацију
NaCl

ком.

1

Уређај за дозирање раствора
добијеног дисоцијацијом ком
NaCl:

1

2.

Дат ум

Јединична
цена без ПДВ

Износ
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНО:

М.П .

__________________

Пот пис понуђача
________________________
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Партија 2. - Завојне и центрифугалне пумпе
1.

2.

3.

4.

Вијачна хоризонтална пумпа за дозирање 2-10% раствора алуминијум сулфата
Флуид:

алуминијум сулфат, сви елементи пумпе који се налазе у додиру са
флуидом морају бити израђени од нерђајућег челика

Капацитет:

0-120 l/h Q max = 120 l/s за 650 o/min и 50 Hz

Притисак:

2-15 bar

Димензија усиса:

1”

Димензија потиса:

1/2”

Карактеристике
електромотора:

0.37 кW; 220/400 V; 1.450 o/min; 50 Hz; директан старт; степен
заштите IP 55; класа изолације F

Вијачна хоризонтална пумпа за дозирање 1-2% раствора креча
Флуид:

креч

Капацитет:

0-120 l/h Q max = 120 l/s за 650 o/min и 50 Hz

Притисак:

2-15 bar

Димензија усиса:

1”

Димензија потиса:

1/2”

Карактеристике
електромотора:

0.37 кW; 220/400 V; 1.450 o/min; 50 Hz; директан старт; степен
заштите IP 55; класа изолације F

Вијачна хоризонтална пумпа за дозирање 0,05-0,15% раствора анјонског
полиелектролита
Флуид:

анјонски полиелектролит

Капацитет:

0-120 l/h Q max = 120 l/s за 650 o/min и 50 Hz

Притисак:

2-15 bar

Димензија усиса:

1”

Димензија потиса:

1/2”

Карактеристике
електромотора:

0.37 кW; 220/400 V; 1.450 o/min; 50 Hz; директан старт; степен
заштите IP 55; класа изолације F

Центрифугална пумпа за узорковање чисте воде H=20m, Q=1-1,5 l/s
Флуид:

вода за пиће

Материјал:

нерђајући челик

Монофазна
Број обртаја у
минути:

2.900

Проток:

Номинални 1,5 на 20 м максимални 2,4 на 9 м

Карактеристике
електромотора:

0.5 kW; 230 V; 2.705 o/rpm; 50 Hz; директан старт; степен заштите IP
55; класа изолације F
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Рок испоруке: максимално 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора од
стране овлашћених лица
Гаранција: минимум 12 (дванаест) месеци

Структура понуђене цене
Р. бр.

Назив

Ј.м.

Кол.

1.

Вијачна хоризонтална пумпа за
дозирање 2-10% раствора
алуминијум сулфата

ком.

3

ком

1

ком

1

ком

2

2.
3.
4.

Вијачна хоризонтална пумпа за
дозирање 1-2% раствора креча
Вијачна хоризонтална пумпа за
дозирање 0,05-0,15% раствора
анјонског полиелектролита
Центрифугална пумпа за
узорковање чисте воде H=20 m,
Q=1-1,5 l/s

Дат ум

Јединична
цена без ПДВ

Износ
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНО:

М.П .

__________________

Пот пис понуђача
________________________
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋ Е У ПОСТУПК У ЈАВНЕ НАБАВК Е ИЗ ЧЛ . 75. И
76. ЗАК ОНА И УПУТСТВО К АК О СЕ Д ОК АЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋ Е У ПОСТУПК У ЈАВНЕ НАБАВК Е (односи се на
партију 1. и партију 2.)
1.1. Право на учешће у пост упку има понуђач ако испуњава обавезне услове из
чл.75. ст .1. ЗЈН:
1. Ако је регист рован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регист ар ( чл. 75. ст . 1. т . 1. Закона);
2. Дa он и његов законски заст упник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела прот ив
привреде или прот ив живот не средине, кривично дело примања или давања
мит а или кривично дело преваре ( чл. 75. ст . 1. т . 2. Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије ( чл. 75. ст . 1. т . 4. Закона);
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делат ност и која је
предмет јавне набавке, ако је т аква дозвола предвиђена посебним прописом- (за
ову јавну набавку није предвиђена).
5. Понуђач је дужан да при саст ављању понуде изричит о наведе да је пошт овао
обавезе које произлазе из важећих прописа о зашт ит и на раду, запошљавању и
условима рада, зашт ит и живот не средине, као и да нема забрану обављања
делат ност и која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст . 2. Закона )
1.2 Д одатни услови за учешће у поступку јавне набавке, који се односе само за
партију 1. су:
1.2.1. Д а распол аже неопходним финансијским капацитетом:
 да у предходне 3 (т ри) обрачунске години (2017, 2016 и 2015) није исказао
губит ак у пословању.
1.2.2. Д а распол аже неопходним посл овним капацитетом:
 да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
квалит ет ом у складу са захтевима ст андарда СРПС ИСО 9001/2015 (СРП С
ИСО 9001/2008) за област своје делат ност и (производња)
 Да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
зашт ит е живот не средине у складу са захтевима ст андарда СРПС ИСО
14001/2015 (СРП С ИСО 14001/2004)
 Да понуђач предмет ног добра има имплемент иран сист ем менаџмент а
зашт ит ом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001.
1.2.3. Д а распол аже неопходним техничким капацитетом:
 Да понуђач располаже најмање једним дост авним возилом носивост и
минимум 1.200 кг
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Да понуђени уређај задовољава ст андард DIN EN 901.

1.2.4. Д а распол аже неопходним кадровским капацитетом:
 Да понуђач има најмање 5 (пет ) ст ално запослених радника, од т ога најмање
једног дипломираног инжењера т ехнологије и најмање 2 (два) дипломирана
инжењера машинст ва.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ст ав 1. т ач. 1)
до 4) Закона и услов из члана 75. ст ав 1. т ачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршит и преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. ст ав 1. т ач. 1) до 4) Закона, а
додат не услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. ст ав 1. т ач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност т ог услова.
2. УПУТСТВО К АК О СЕ Д ОК АЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋ Е У ПОСТУПК У ЈАВНЕ НАБАВК Е
Испуњеност обавезних услова, осим услова из чл.75. т . 5. ЗЈН у складу са чл. 77.
ст ав 4. Закона, понуђач доказује дост ављањем Изјаве којом под под пуном
мат еријалном и кривичном одговорношћу пот врђује да испуњава услове за
учешће у пост упку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона дефинисане овом
конкурсном документ ацијом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бит и пот писана од ст ране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печат ом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да дост ави
Изјаву подизвођача, пот писану од ст ране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печат ом.
Испуњеност додатних услова за партију 1. се доказује:
1.2.1. БОН ЈН (за 2015-2016) и неовереним копијама биланса ст ања и биланса
успеха за 2017. годину.
1.2.2. Неовереним копијама серт ификат а
1.2.3. * Очит аном саобраћајном дозволом уколико је понуђач власник возила, а
неовереном фотокопијом саобраћајне дозволе и неовереном копијом уговора о
закупу или лизингу уколико понуђач није власник возила.
* Копијом серт ификат а за ст андард DIN EN 901
1.2.4. Неовереним копијама М образаца или неовереним копијама уговора о раду
или неовереним копијама диплома за дипломиране инжењере.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да т ражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да дост ави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњеност и услова.
Ако понуђач у ост ављеном примереном року, који не може бит и краћи од 5 (пет )
дана, не дост ави на увид оригинал или оверену копију т ражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбит и као неприхват љиву.
Понуђач није дужан да дост авља на увид доказе који су јавно дост упни на
инт ернет ст раницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавест и наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из пост упка јавне набавке, која наст упи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно т оком важења
уговора о јавној набавци и да је документ ује на прописани начин.
Ако понуђач има седишт е у држави у којој се не издају докази предвиђени ЗЈН и
конкурсном документ ацијом може дат и изјаву под мат еријалом и кривичном
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом или
јавним бележником или другим надлежним органом т е државе.
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА Д А ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ПОНУД Е
У складу са чланом 77. ст ав 4. Закона, под пуном мат еријалном и кривичном
одговорношћу, као заст упник понуђача, дајем следећу
И ЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ (навест и назив
понуђача) у пост упку јавне набавке бр.11/2018, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документ ацијом за предмет ну
јавну набавку и т о:
1. Понуђач је регист рован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регист ар;
2. Понуђач и његов законски заст упник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
прот ив привреде, кривична дела прот ив живот не средине, кривично дело
примања или давања мит а, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или ст ране државе када има седишт е на њеној
т ерит орији);

Место и датум:

М.П.

____________________

Понуђач:
____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бит и
пот писана од ст ране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печат ом.
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ИЗЈАВА ПОД ИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ . 75. ЗАК ОНА У ПОСТУПК У ЈАВНЕ
НАБАВК Е МАЛЕ ВРЕД НОСТИ

У складу са чланом 77. ст ав 4. Закона, под пуном мат еријалном и кривичном
одговорношћу, као заст упник подизвођача, дајем следећу
И ЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ (навест и назив
подизвођача) у пост упку јавне набавке број 11/2018, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документ ацијом за
предмет ну јавну набавку, и т о:
1) да је регист рован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регист ар;
2) Подизвођач и његов законски заст упник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
прот ив привреде, кривична дела прот ив живот не средине, кривично дело
примања или давања мит а, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или ст ране државе када има седишт е на њеној
т ерит орији).
Место и датум:

М.П.

______________________

Подизвођач:
______________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бит и пот писана
од ст ране овлашћеног лица подизвођача и оверена печат ом.
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VI

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА К АК О Д А САЧИНЕ ПОНУД У

1. ЈЕЗИК НА К ОЈЕМ МОРА Д А БУД Е САСТАВЉЕНА ПОНУД А
Понуда и ост ала документ ација која се односи на понуду мора бит и на српском
језику.
2. НАЧИН ПОД НОШЕЊА ПОНУД Е
Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документ ацијом и
сачињена према упут ст ву наручиоца.
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима дат им у конкурсној
документ ацији. Понуда мора бит и јасна, недвосмислена, чит ко попуњена
шт ампаним словима, оверена печат ом и пот писом овлашћене особе. Свако
бељење или подебљавање подат акаа мора се парафират и и оверит и од ст ране
понуђача.
Пожељно је да понуда буде т ако спакована и нумерисана да се поједини лист ови
не могу накнадно умет ат и.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или зат вореној фасцикли или коверт и,
т ако да се при от варању може проверит и да ли је зат ворена онако како је била
предат а.
На предњој ст рани коверт е мора се налазит и:
а) адреса наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“, ул. Вука Караџића бр. 26; 14000
Ваљево
б) назнака: „Не отварати - понуда за ЈН 11/2018, набавка опреме за припрему и
дозирање процесних хемикалија на ППВ “Д ивчибаре”, партија/е бр. ______.
На полеђини коверт е пот ребно је навест и:
а) Име, односно назив фирме понуђача, адресу и телефон понуђача и лице за
контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверт и је пот ребно назначит и
да се ради о групи понуђача и навест и називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Уколико коверт а не буде запечаћена и обележена као шт о је прописано
Наручилац неће одговарат и за дост ављање понуде на погрешно мест о или
превремено от варање ист е.
Размат раће се само благовремене и исправне понуде. Благовременом понудом
смат ра се понуда која је приспела до 07.06.2018. године до 11.00 часова.
Неблаговремене понуде биће враћене понуђачу неот ворене.
Исправном понудом смат ра се понуда која испуњава све услове које предвиђа
Закон о јавним набавкама и конкурсна документ ација.
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3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у 2 (две) партије, а понуђач може да поднесе понуду за
1 (једну) или за обе партије.
Понуђач је дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређену партију.
Понуда мора да обухвати најмање 1 (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. МОГУЋ НОСТ ПОД НОШЕЊА ПОНУД Е СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијант ама није дозвољена.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, Д ОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУД Е
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду до ист ека рока за
подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документ а накнадно дост авља. Допуна, измена или опозив понуде
се врши на начин одређен за подношење понуде. На коверт и се мора навест и број
јавне набавке са ознаком: “И ЗМЕНА, ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ- ЈН
11/2018 -Не от варат и”
У року за подношење понуде понуђач може да допуни или измени већ поднет у
понуду, на начин одеђен за подношење понуде. На прописно зат вореној коверт и
назначит и: “И ЗМЕНА (ДОПУНА) - ЈН 11/2018 - Не от варат и”.
У случају опозива већ дост ављене понуде, понуда се враћа понуђачу неот ворена.
6. ПОД ИЗВОЂАЧИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самост ално
поднео понуду не може ист овремено да учест вује у заједничкој понуди или као
подизвођач.
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће део понуде поверит и подизвођачу.
У случају да део понуде поверава подизвођачу, понуђач мора у понуди навест и
проценат укупне вредност и јавне набавке (не већи од 50%) који поверава
подизвођачу, назив и подат ке о подизвођачу и део набавке који ће извршит и
подизвођач.
За сваког подизвођача понуђач је дужан да дост ави доказе о испуњеност и услова
из чл.75 ст .1.(т ачке 1-4) Закона о јавним набавкама, као и доказ из ист ог члана
(т ачка 5) за део набавке који ће извршит и подизвођач.
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У случају закључења уговора, подизвођач ће бит и наведен у уговору.
Понуђач не може ангажоват и као подизвођача лице које није навео у понуди.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава, пот писује и оверава
понуђач, без обзира на број подизвођача.
Понуђач у пот пуност и одговара наручиоцу за добро извршење посла, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач који поднесе понуду самост ално не може бит и и подизвођач у некој
другој понуди.
Ист о лице не може бит и подизвођач у више понуда.
Подношење заједничке понуде од ст ране групе понуђача, при чему један или
више чланова ангажује и подизвођача није дозвољено.
У случају ангажовања подизвођача понуђач је обавезан да попуни, пот пише и
овери образац - Подаци о подизвођачу.
7.

ПОД НОШЕЊЕ ЗАЈЕД НИЧК Е ПОНУД Е

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, као саст авни део понуде
мора поднет и:
а) Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке који обавезно садржи подат ке о:
1.Ч лану групе који ће бит и носилац посла, односно који ће поднет и понуду и
заст упат и групу понуђача пред наручиоцем и
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
б) Попуњен, пот писан и оверен Образац понуде од ст ране члана групе понуђача
који је овлашћен да заст упа групу понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75.
ст ав 1. Закона о јавним набавкама, а услов из чл. 75. ст ав 1. тачка 5. дужан је да
испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
дозвола надлежног органа за обављање делат ност и која је предмет јавне набавке.
в) Попуњен, пот писан и оверен Образац изјаве групе понуђача за сваког члана
групе понуђача.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем пот писује понуђач који је у обрасцу
понуде и Правном акт у (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који подноси понуду самост ално не може се у другој понуди појавит и
као члан групе понуђача.
Ист о лице може бит и члан само једне групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено
солидарно.
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8. БИТНИ НЕД ОСТАЦИ ПОНУД Е
Наручилац ће одбит и понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додат не услове;
3) понуђач није дост авио т ражено средст во обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недост ат ке због којих није могуће ут врдит и ст варну
садржину понуде или није могуће упоредит и је са другим понудама т еве из
конкурсне документ ације, односно неприхват љиве понуде.
9. НАЧИН НА К ОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУД И
Цене у понуди исказују се у динарима.
Цене из понуде ост ају фиксне за време т рајања уговорног периода.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне
су јединичне цене.
У понуђену цену треба да су урачунат и сви т рошкови који се односе на предмет
јавне набавке.
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће пост упит и у складу са чл. 92.
Закона о јавним набавкама.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋ АЊА, ГАРАНТНИ РОК , К АО И Д РУГЕ
ОК ОЛНОСТИ ОД К ОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУД Е
10.1. Захт еви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 (чет рдесет пет ) дана од дана завођења факт уре коју
испост авља понуђач, а којом је пот врђено извршење предмет а набавке, у
пословне књиге Наручиоца.
Плаћање се врши уплат ом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
10.2. Захт ев у погледу рока испоруке
За парт ију 1. рок за испоруку добара не може бит и дужи од 21 (двадесет један)
дан од дана пот писивања уговора од ст ране овлашћених лица.
За парт ију 2. рок за испоруку добара не може бит и дужи од 60 (шездесет ) дана
од дана пот писивања уговора од ст ране овлашћених лица.
10.3. Захт ев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бит и краћи од 60 (шездесет ) дана од дана от варања
понуда.
У случају ист ека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
зат ражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихват и захт ев за продужење рока важења понуде на може
мењат и понуду.
10.4. Захт ев у погледу гарант ног рока
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За парт ију 1. гарант ни рок не може бит и краћи од 24 (двадесет чет ири) месеца
од пушт ања уређаја у рад.
За парт ију 2. гарант ни рок не може бит и краћи од 12 (дванаест ) месеци од
пушт ања уређаја у рад.
11. ПОД АЦИ О Д РЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,
ОД НОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОК АЛНЕ САМОУПРАВЕ ГД Е СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
Д ОБИТИ ИСПРАВНИ ПОД АЦИ О ПОРЕСК ИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕД ИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАД А И СЛ., А К ОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добит и у Пореској управи, Минист арст ва
финансија и привреде.
Подаци о зашт ит и живот не средине се могу добит и у Агенцији за зашт ит у
живот не средине и у Минист арст ву енергет ике, развоја и зашт ит е живот не
средине.
Подаци о зашт ит и при запошљавању и условима рада се могу добит и у
Минист арст ву рада, запошљавања и социјалне полит ике.
12. ПОД АЦИ О ВРСТИ, САД РЖИНИ, НАЧИНУ ПОД НОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОК ОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
За ову јавну набавку наручилац није предвидео средст ва обезбеђења.
13. Д ОД АТНЕ
ПОНУД АМА

ИНФ ОРМАЦИЈЕ

И

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинт ересовано лице може у писаном облику, т ражит и од наручиоца додат не
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евент уално уочене недост ат ке и неправилност и у
конкурсној документ ацији, најкасније 5 (пет ) дана пре ист ека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавит и одговор на
Порт алу јавних набавки и на својој инт ернет ст раници.
Комуникација у вези са додат ним информацијамa, појашњењима и одговорима
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захт ев за додат ним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинт ересовано лице ће упут ит и на адресу наручиоца: ЈКП “Водoвод
Ваљево” Вука Караџића 26, Ваљево, са напоменом: „Захтев за додат ним
информацијама или појашњењима конкурсне документ ације за ЈН 11/2018“
Уколико заинт ересовано лице упут и Захтев за додат ним информацијама или
појашњењима пут ем елект ронске пошт е или пут ем факса радним даном у т оку
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т рајања радног времена наручиоца од 07.00 часова до 15.00 часова, примљени
захтев ће бит и евидент иран са дат умом када је и примљен.
Уколико заинт ересовано лице упут и Захтев за додат ним информацијама или
појашњењима пут ем елект ронске пошт е или пут ем факса нерадним даном, или
радним даном након ист ека радног времена наручиоца, т о јест након 15.00
часова, примљени захтев ће бит и евидент иран следећег радног рана.
Особа за конт акт : Невена Плочић, дипл. екон., број факса: 014/244-508, е-mail:
nenap.vodovodva@gmail.com.
Тражење додат них информација или појашњења у вези са припремањем понуде
т елефоном није дозвољено.
14. Д ОД АТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може после от варања понуде, да у писменом облику захт ева од
понуђача додат на објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде,
а може и да врши конт ролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Захт евом за објашњење и одговор се не смеју т ражит и, нудит и, нит и дозволит и
промене у понуди.
15. К РИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУД А
Крит еријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
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 2 (две) понуде имају ист и број пондера, биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарант ни рок. Уколико су ист е дужине гарант ног
рока код оба понуђача, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
краћи рок испоруке.
16. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋ ИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при саст ављању своје понуде наведе да пошт ује обавезе које
произлазе из важећих прописа о зашт ит и на раду, запошљавању и условима рада,
зашт ит и живот не средине.
17. ОД ГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕД У ЗАШТИЋ ЕНИХ ПРАВА
Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење пат енат а, као и за повреду
зашт ићених права инт елект уалне својине трећих лица.
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18. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОК У ПОД НОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за зашт ит у права може да поднесе понуђач, односно заинт ересовано лице,
који има инт ерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкрет ном
пост упку јавне набавке и који је прет рпео или би могао да прет рпи шт ет у због
пост упања наручиоца прот ивно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захт ев за зашт ит у права се подноси наручиоцу, а копија се ист овремено
дост авља Републичкој комисији. Захтев за зашт ит у права се дост авља
непосредно на адресу ЈКП “Водовод Ваљево”, Вука Караџића бр. 26, 14000
Ваљево у т оку радног времена од 07-15 часова, или препорученом пошиљком са
поврат ницом. Наручилац објављује обавешт ење о поднет ом захтеву на Порт алу
јавних набавки и на својој инт ернет ст раници, најкасније у року од 2 (два) дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за зашт ит у права оспорава врст а пост упка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документ ације, захтев ће се
смат рат и благовременим уколико је примљен од ст ране наручиоца најкасније 3
(т ри) дана пре ист ека рока за подношење понуда, без обзира на начин
дост ављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. ст ав 2.
закона указао наручиоцу на евент уалне недост ат ке и неправилност и, а
наручилац ист е није от клонио.
Захт ев за зашт ит у права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
ист ека рока за подношење понуда, а након ист ека горе наведеног рока (3 дана),
смат раће се благовременим уколико је поднет најкасније до ист ека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума и одлуке о обуст ави пост упка јавне набавке, рок за подношење
захтева за зашт ит у права је 5 (пет ) дана од дана објављивања одлуке на Порт алу
јавних набавки.
Захт евом за зашт ит у права не могу се оспорават и радње наручиоца предузет е у
пост упку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бит и познат и
разлози за његово подношење пре ист ека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре ист ека т ог рока.
Ако је у ист ом пост упку јавне набавке поново поднет захтев за зашт ит у права од
ст ране ист ог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорават и радње
наручиоца за које је подносилац захт ева знао или могао знат и приликом
подношења прет ходног захтева.
Захт ев за зашт ит у права не задржава даље акт ивност и наручиоца у пост упку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџет а Републике Србије уплат и т аксу
у износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев, сврха уплат е: ЗЗП ; назив наручиоца, број или
ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за зашт ит у права;
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корисник:буџет Републике Србије; назив уплат иоца, односно назив подносиоца
захтева за зашт ит у права за којег је извршена уплат а т аксе.
Пост упак зашт ит е права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК ЗА ЗАК ЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци не може бит и закључен пре ист ека рока за подношење
захтева за зашт ит у права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци дост ави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана прот ека рока за подношење захтева за
зашт ит у права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Ако је у случају из ст ава 3. овог члана због мет одологије доделе пондера
пот ребно ут врдит и првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново
извршит и ст ручну оцену понуда и донет и одлуку о додели уговора.
У случају да је поднет а само 1 (једна) понуда Наручилац може закључит и уговор
пре ист ека рока за подношење захтева за зашт ит у права.
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VII

ОБРАЗАЦ ПОНУД Е

Образац понуде за партију бр. 1 – Уређај за дисоцијацију NaCl и дозирање
припремљеног раст вора као дезинфекционог средст ва на ПП В “Дивчибаре”
Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну опреме за припрему и
дозирање процесних хемикалија на ППВ “Дивчибаре”, ЈН број 11/2018,
партија бр. 1:

1) ОПШТИ ПОД АЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Мат ични број понуђача
ПИ Б
Име особе за конт акт
Елект ронска адреса понуђача
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за пот писивање
уговора

2) ПОНУД У ПОД НОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИ ЗВОЂАЧ ЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИ Ч К У ПОНУДУ
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3) ПОД АЦИ О ПОД ИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

2

Проценат укупне набавке који ће
извршит и подизвођач
Део предмет а набавке који ће
извршит и подизвођач
Назив подизвођача
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт
Проценат укупне набавке који ће
извршит и подизвођач
Део предмет а набавке који ће
извршит и подизвођач

Напомена:
Табелу „П одаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од мест а
предвиђених у табели, пот ребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и дост ави за сваког подизвођача
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4) ПОД АЦИ О УЧЕСНИК У У ЗАЈЕД НИЧК ОЈ ПОНУД И
1

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

2

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

3

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

Напомена:
Табелу „П одаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од мест а предвиђених у т абели, пот ребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и дост ави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕД МЕТА НАБАВК Е: Уређај за дисоцијацију NaCl и дозирање
припремљеног раст вора као дезинфекционог средст ва на ПП В “Дивчибаре”
Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-oм:
Назив произвођача и земља порекла
понуђене опреме
Рок испоруке (не дужи од 21 дан од
закључења уговора)
Рок плаћања
До 45 дана од завођења рачуна за
испоручена добра у пословне књиге
наручиоца
Рок важења понуде
Гарант ни рок

Датум:

М.П.

________________

Потпис понуђача:
______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печат ом и пот пише, чиме
пот врђује да су т ачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде пот писују и печат ом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунит и,
пот писат и и печат ом оверит и образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више парт ија, понуђачи ће
попуњават и образац понуде за сваку парт ију посебно.
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Образац понуде за партију бр. 2 – Завојне и цент рифугалне пумпе
Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку опреме за
припрему и дозирање процесних хемикалија на ППВ “Дивчибаре”, ЈН број 11/2018,
партија бр. 2:

1) ОПШТИ ПОД АЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача
Мат ични број понуђача
ПИ Б
Име особе за конт акт
Елект ронска адреса понуђача
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за пот писивање
уговора

2) ПОНУД У ПОД НОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИ ЗВОЂАЧ ЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИ Ч К У ПОНУДУ
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3) ПОД АЦИ О ПОД ИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

2

Проценат укупне набавке који ће
извршит и подизвођач
Део предмет а набавке који ће
извршит и подизвођач
Назив подизвођача
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт
Проценат укупне набавке који ће
извршит и подизвођач
Део предмет а набавке који ће
извршит и подизвођач

Напомена:
Табелу „П одаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од мест а
предвиђених у табели, пот ребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и дост ави за сваког подизвођача
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4) ПОД АЦИ О УЧЕСНИК У У ЗАЈЕД НИЧК ОЈ ПОНУД И
1

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

2

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

3

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Мат ични број
Порески идент ификациони број
Име особе за конт акт

Напомена:
Табелу „П одаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од мест а предвиђених у т абели, пот ребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и дост ави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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4. ОПИС ПРЕД МЕТА НАБАВК Е: Завојне и цент рифугалне пумпе
Укупна цена без ПДВ-а
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-oм:
Назив произвођача и земља порекла
понуђене опреме
Рок испоруке (не дужи од 60 дана од
закључења уговора)
Рок плаћања
До 45 дана од завођења рачуна за
испоручена добра у пословне књиге
наручиоца
Рок важења понуде
Гарант ни рок

Датум:

М.П.

________________

Потпис понуђача:
______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печат ом и пот пише, чиме
пот врђује да су т ачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде пот писују и печат ом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунит и,
пот писат и и печат ом оверит и образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више парт ија, понуђачи ће
попуњават и образац понуде за сваку парт ију посебно.
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VIII

МОД ЕЛ УГОВОРА

Партија 1. - Уређај за дисоцијацију NaCl и дозирање припремљеног раствора
као дезинфекционог средства на ППВ “Д ивчибаре”
Закључен између уговорних ст рана:
1. ЈК П „Водовод Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИ Б
100070077, мат ични број 07136277, кога заст упа директ ор Ђорђе Милановић,
дипл. екон. ( у даљем т екст у Наручилац)
и
2. Предузећа____________________________________,
са
седишт ем
у
___________________, ул. __________________________ бр. _______, ПИ Б
______________,
мат ични
број
_____________,
текући
рачун
бр.
___________________________ код ________________ банке, кога заст упа
__________________________ ( у даљем текст у Испоручилац)
3. _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________
Члан 1.
Уговорне ст ране конст ат ују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама спровео пост упак
јавне набавке мале вредност и ЈН 11/2018.
- да понуда Испоручиоца бр. 11/2018 - ____ (биће преузет о из понуде) од
________.___.2018. године у пот пуност и одговара захтевима Наручиоца, те да
ист а предст авља саст авни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет уговора:
Предмет уговора је испорука, монт ажа и обука радника за правилно
коришћење уређаја дисоцијацију NaCl и дозирање припремљеног раст вора као
дезинфекционог средст ва, у свему према спецификацији из конкурсне
документ ације Наручиоца, а која предст авља саст авни део овог Уговора.
Члан 3.
Цена:

Уговорену вредност чини:
- цена предмет а уговора из чл. 2. овог уговора у износу од ____________ динара и
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- порез на додат у вредност (ПДВ) у износу од ___________ динара, т ако да
укупна уговорена вредност износи ____________ динара.
У цену су поред вредност и предмет них добара урачунат и царински
т рошкови, (уколико их има), т рошкови т ранспорт а, монт аже, обуке радника и
други прат ећи т рошкови везани за испоруку франко ПП В „Дивчибаре“.
Уговорне ст ране су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама, након закључења овог Уговора без прет ходног спровођења пост упка
јавне набавке могу повећат и обим предмет а набавке, с т им да се уговорена
вредност може повећат и максимално до 5% укупно уговорене вредност и из
ст ава 1. овог члана.
У случају из прет ходног ст ава уговорне ст ране ће закључит и анекс овог уговора,
којим ће регулисат и повећање уговорене вредност и.
Члан 4.
Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање предмет них добара изврши у року до
45 (чет рдесет пет ) дана од дана завођења рачуна за испоручена добра у пословне
књиге Наручиоца.
Члан 5.
Рок испоруке:
Испоручилац је дужан да предмет на добра испоручи према пот ребама
Наручиоца, а у року од ______ дана (не дуже од 21 дан) од пот писивања уговора
од ст ране овлашћених лица.
Члан 6.
К валитет:
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалит ет а,
сагласно прописима и ст андардима, као и да их декларише према важећим
прописима, да се испоручена добра могу примењиват и у производњи воде за
пиће, да одговарају одредбама Закона о здравст веној исправност и предмет а
општ е упот ребе, да уз добра дост ави и ост алу документ ацију којом се доказује
уговорени квалит ет добара, у складу са захтевима Наручиоца из т ендерске
документ ације.
У момент у преузимања добара испоручених на основу поруџбенице
овлашћена лица Наручиоца врше сравњење испоручене количине са подацима из
поруџбенице и визуелни преглед добара о чему сачињавају записник.Уколико
испоручена добра не одговарају уговореном квалит ет у Наручилац има право да
их не прими и врат и Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне
уговорене цене.
Све трошкове који због враћања добара наст ану сносиће Испоручилац.
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Накнадно уочене недост ат ке и скривене мане на предмет ном добру
Наручилац може да пријави у момент у от кривања ист их, а Испоручилац је
дужан да о свом т рошку, најдуже у року од 8 (осам) дана рекламирана добра
замени новим добрима одговарајућег квалит ет а.
Члан 7.
Гарантни рок за испоручена добра:
Гарант ни рок за испоручена добра т раје ______________ месеци,
(минимум 24 месеца) и ист и почиње да т ече од дана када је записнички
конст ат овано преузимање добара из чл. 2. овог уговора.
Члан 8.
Трајање уговора:
Овај уговор ст упа на снагу даном пот писивања од ст ране овлашћених
лица и траје до испуњења уговорних обавеза обе уговорне ст ране, а најдуже 12
(дванаест ) месеци од дана закључења овог Уговора.
Члан 9.
Виша сила:
Уколико после закључења овог Уговора наст упе околност и више силе,
који доведу до омет ања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних
Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужит и за време т рајања више
силе.
Виша сила подразумева екст ремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидет и, који су се догодили без воље и ут ицаја ст рана у уговору и који нису
могли бит и спречени од ст ране погођене вишом силом.
Вишом силом смат рају се поплаве, земљот реси, пожари, полит ичка
збивања (рат , нереди већег обима, шт рајкови), императ ивне одлуке власт и
(забрана промет а увоза и извоза) и слично.
Ст рана у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми
обавест ит и другу ст рану о наст анку непредвиђених околност и и дост авит и
одговарајуће доказе.
Члан 10.
Остале одредбе:
За све ост ало шт о није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о
облигационим односима.
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Уговорне ст ране су сагласне да ће све евент уалне спорове решават и
споразумно, а у случају да т о није могуће уговара се надлежност Привредног
суда у Ваљеву.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) ист овет них примерака од којих свака
уговорна ст рана задржава по 3 (т ри) примерка.
Испоручилац

Наручилац

________________________

___________________________
Ђорђе Милановић, дипл. екон.

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ст авкама, овери печат ом и
пот писом овлашћеног лица, чиме пот врђује да је сагласан са садржином модела
уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бит и наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
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VIII

МОД ЕЛ УГОВОРА

Партија 2. - Завојне и центрифугалне пумпе
Закључен између уговорних ст рана:
1. ЈК П „Водовод Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИ Б
100070077, мат ични број 07136277, кога заст упа директ ор Ђорђе Милановић,
дипл. екон. ( у даљем т екст у Наручилац)
и
2. Предузећа____________________________________,
са
седишт ем
у
___________________, ул. __________________________ бр. _______, ПИ Б
______________,
мат ични
број
_____________,
текући
рачун
бр.
___________________________ код ________________ банке, кога заст упа
__________________________ ( у даљем текст у Испоручилац)
3. _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________
Члан 1.
Уговорне ст ране конст ат ују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама спровео пост упак
јавне набавке мале вредност и ЈН 11/2018.
- да понуда Испоручиоца бр. 11/2018 - ____ (биће преузет о из понуде) од
________.___.2018. године у пот пуност и одговара захтевима Наручиоца, те да
ист а предст авља саст авни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет уговора:
Предмет уговора је испорука, монт ажа и обука радника за правилно
коришћење завојних и цент рифугалних пумпи, у свему према спецификацији из
конкурсне документ ације Наручиоца, а која предст авља саст авни део овог
Уговора.
Члан 3.
Цена:

Уговорену вредност чини:
- цена предмет а уговора из чл. 2. овог уговора у износу од ____________ динара и
- порез на додат у вредност (ПДВ) у износу од ___________ динара, т ако да
укупна уговорена вредност износи ____________ динара.
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У цену су поред вредност и предмет них добара урачунат и царински
т рошкови, (уколико их има), т рошкови т ранспорт а, монт аже, обуке радника и
други прат ећи т рошкови везани за испоруку франко ПП В „Дивчибаре“.
Уговорне ст ране су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама, након закључења овог Уговора без прет ходног спровођења пост упка
јавне набавке могу повећат и обим предмет а набавке, с т им да се уговорена
вредност може повећат и максимално до 5 % укупно уговорене вредност и из
ст ава 1. овог члана.
У случају из прет ходног ст ава уговорне ст ране ће закључит и анекс овог уговора,
којим ће регулисат и повећање уговорене вредност и.
Члан 4.
Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање предмет них добара изврши у року до
45 (чет рдесет пет ) дана од дана завођења рачуна за испоручена добра у пословне
књиге Наручиоца.
Члан 5.
Рок испоруке:
Испоручилац је дужан да предмет на добра испоручи према пот ребама
Наручиоца, а у року од ______ дана (не дуже од 60 дана) од пот писивања уговора
од ст ране овлашћених лица.
Члан 6.
К валитет:
Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалит ет а,
сагласно прописима и ст андардима, као и да их декларише према важећим
прописима, да се испоручена добра могу примењиват и у производњи воде за
пиће, да одговарају одредбама Закона о здравст веној исправност и предмет а
општ е упот ребе. У момент у преузимања добара испоручених на основу
поруџбенице овлашћена лица Наручиоца врше сравњење испоручене количине са
подацима из поруџбенице и визуелни преглед добара о чему сачињавају
записник.Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалит ет у
Наручилац има право да их не прими и врат и Испоручиоцу и да по овом основу
изврши смањење укупне уговорене цене.
Све трошкове који због враћања добара наст ану сносиће Испоручилац.
Накнадно уочене недост ат ке и скривене мане на предмет ном добру
Наручилац може да пријави у момент у от кривања ист их, а Испоручилац је
дужан да о свом т рошку, најдуже у року од 8 (осам) дана рекламирана добра
замени новим добрима одговарајућег квалит ет а.
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Члан 7.
Гарантни рок за испоручена добра:
Гарант ни рок за испоручена добра т раје ______________ месеци,
(минимум 12 месеци) и ист и почиње да т ече од дана када је записнички
конст ат овано преузимање добара из чл. 2. овог уговора.

Члан 8.
Трајање уговора:
Овај уговор ст упа на снагу даном пот писивања од ст ране овлашћених
лица и траје до испуњења уговорних обавеза обе уговорне ст ране, а најдуже 12
(дванаест ) месеци од дана закључења овог Уговора.
Члан 9.
Виша сила:
Уколико после закључења овог Уговора наст упе околност и више силе,
који доведу до омет ања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних
Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужит и за време т рајања више
силе.
Виша сила подразумева екст ремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидет и, који су се догодили без воље и ут ицаја ст рана у уговору и који нису
могли бит и спречени од ст ране погођене вишом силом.
Вишом силом смат рају се поплаве, земљот реси, пожари, полит ичка
збивања (рат , нереди већег обима, шт рајкови), императ ивне одлуке власт и
(забрана промет а увоза и извоза) и слично.
Ст рана у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми
обавест ит и другу ст рану о наст анку непредвиђених околност и и дост авит и
одговарајуће доказе.

Члан 10.
Остале одредбе:
За све ост ало шт о није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговорне ст ране су сагласне да ће све евент уалне спорове решават и
споразумно, а у случају да т о није могуће уговара се надлежност Привредног
суда у Ваљеву.
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Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) ист овет них примерака од којих свака
уговорна ст рана задржава по 3 (т ри) примерка.
Испоручилац

Наручилац

________________________

___________________________
Ђорђе Милановић, дипл. екон.

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ст авкама, овери печат ом и
пот писом овлашћеног лица, чиме пот врђује да је сагласан са садржином модела
уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бит и наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.

- 37 -

IХ ОБРАЗАЦ ТРОШК ОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУД Е

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,
14/15 и 68/15), као и чл. 6. Правилника о обавезним елемент има конкурсне
документ ације (Сл. Гласник РС 29/13 и 86/15), у јавној набавци дост ављамо
образац са ст рукт уром трошкова припреме понуде за ЈН бр. 11/2018.
За припремање понуде за ЈН 11/2018, набавка опреме за припрему и
дозирање
процесних
хемикалија
на
ПП В
“Дивчибаре”,
понуђач
_____________________________ из _________________________ је имао следеће
т рошкове:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назив припремне радње

Цена

УК УП НО

Напомена: У складу са чл. 88. ст ав 2. Закона о јавним набавкама т рошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може т ражит и
накнаду трошкова од наручиоца.
Место и датум:
______________________

М.П.

______________________________
/Потпис овлашћеног лица понуђача/
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Х ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУД И

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,
14/15 и 68/15), као и Правилника о обавезним елемент има конкурсне
документ ације (Сл. Гласник РС 29/13),
понуђач ________________________________________ даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном мат еријалном и кривичном одговорношћу пот врђујем да сам
понуду у пост упку јавне набавке бр. 11/2018, набавка опреме зе припрему и
дозирање процесних хемикалија на ПП В “Дивчибаре” за наручиоца ЈКП
„Водовод Ваљево“, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинт ересованим лицима.

Место и датум:
______________________

М.П.

______________________________
/Потпис овлашћеног лица понуђача/

- 39 -

XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАК ОНА

У вези члана 75. ст ав 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), као заст упник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________ [навести назив понуђача]
у пост упку јавне набавке бр. 11/2018, набавка опреме за припрему и дозирање
процесних хемикалија на ПП В “Дивчибаре”, пошт овао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о зашт ит и на раду, запошљавању и условима рада, зашт ит и
живот не средине и гарант ујем да нема забрану обављања делат ност и која је на
снази у време подношења понуде.

Дат ум:

М.П .

_________________

Понуђач:
___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава се може
фотокопират и и мора бит и пот писана од ст ране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печат ом.
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