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ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15 у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 33/2019-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку
број 33/2019-2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ ОТПАДНИХ ВОДА „ВОЋЕ“

 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету набавке 3

III Врста,  техничке карактеристике, квалитет,  количина и опис  услуга,
начин  спровођења  контроле  и  обезбеђења  гаранције  квалитета,  рок
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

3

IV Техничка документација са структуром цене 4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност услова

10

Образац изјаве понуђача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 14

Образац изјаве подизвођача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 15

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16

VII Образац понуде 24

VIII Модел уговора 26

IХ Образац трошкова припреме понуде 33

X Образац изјаве о независној понуди 34

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 35

XII
Образац- потврда о обиласку локације 36

Образац- потврда референтног наручиоца 37

Образац- потврда референтног наручиоца 38
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”
Седиште и адреса наручиоца: Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Матични број: 07136277 
ПИБ: 100070077
Интернет страна: www.vodovodva.co.rs
Шифра делатности: 3600
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће, локална самоуправа.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - отворени поступак.
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Радови.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  реконструкција црпне станице отпадних вода „Воће“.
6. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора.
7. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Гордана Божић, е- mail: gordana.vodovodva@gmail.com, факс:  014/244-508.

 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.  33/2019 су радови и опрема за  реконструкцију црпне станице отпадних
вода „Воће“.
Назив и ознака из општег речника набавке:   Радови на изградњи постројења за прераду отпадних
вода – 45252127, Опрема за  постројења за канализацине воде-45252130.
Предмет јавне набавке није подељен по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  ДОБАРА,
РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста, количина и техничке карактеристике добара су наведене у одељку IV.
Квалитет: У складу са захтевима и упутствима наручиоца.
Место  извођења радова:ЦС „Воће“,  Заобилазни пут бб, Ваљево.
Рок извршења:  у року  не дужем од  6 месеци  од увођења у посао.  
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
- РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦС ОТПАДНИХ ВОДА „ВОЋЕ“-

 

Р. 
бр.

Опис Ј.м. Кол. Јединична 
цена без
 ПДВ-а

Укупна 
цена без 
ПДВ-а

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

11 Чишћење и прање коморе црпилишта са решетком. 
Пражњење црпилишта цистерном типа шљамара, 
вађење муља. Демонтажа и изношење постојеће 
решетке. Обрачун за готов посао.

ком. 1

2. Чишћење и прање коморе црпилишта са пумпама. 
Пражњење црпилишта испод пумпи, вађење муља. 
Демонтажа и изношење три центрифугалне пумпе. 
Обрачун за готов посао.

ком. 1

3. У усисни цевовод поставља се балон за прекид 
протицаја у фази замене усисног сета пумпи, ради се
у 3 фазе за сваку пумпу посебно са прекидима до 1h 
у периодима малог дотока отпадне воде. Обрачун по
сату рада.

h 3

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II МОНТАЖНИ РАДОВИ

Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад 
аутоматске грубе решетке  следећих карактеристика.
Очекивани максимални проток до 200 l/s
Ширина решетке  1000 mm 
Ширина канала 1000 mm
Дубина канала 5950 mm
Висина подизања отпада 7500 mm
Размак између штапова 20 mm
Висина штапова 1200 mm
Облик штапова – „tear drop“ хидраулички идеалан 
профил
Угао уградње 80оБрој чешљева минимум 8 ком, 
чешљеви су израђени из сегмената који се 
демонтирају без скидања главног носача;
Чешљеви морају имати могућност радијалног 
померања односно могућност подешавања захвата 
са штаповима;
Дебљина лима бочне носеће конструкције не сме 
бити мања од 5 mm;

ком. 1
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Дебљина чешљева минимално 12 mm;
Фиксирање решетке са обе стране канала на коти 
пода са два лима дужине 800 мм висине 1000mm;
Простор између зида и конструкције решетке се 
затвара постојећим лимиом односно решетком;
Конструктивно испред штапова не смеју бити 
никакве механичке препреке (вратила, пречаге, и сл) 
које би довеле до нагомилавања отпада;
Пренос обртног момента врши се преко два пара 
зупчаника од којих је један пар погонски, а други 
гоњени.  Гоњени пар зупчаника налази се на дну 
решетке, фиксиран конзолно преко керамичких 
лежајева који не захтевају подмазивање.  Гоњени пар
зупчаника који се налази на дну решетке заштићен је
од продора крпа и других материјала.
Изнад зоне штапова решетке се мора  налазити 
сигурносни прелив “by pass“ који омогућава 
преливање вишка воде у случају нестанка струје или
испада решетке из погона.
На дну решетке налази се “rock bottom defender“ 
који омогућава да се крупни и чврсти комади (нпр. 
камење) подижу чешљевима без западања између 
штапова.
Сви елементи ланца, осим ролера који могу бити 
пластични, и решетке израђени су од нерђајућег 
челика 1.4401, размак између ролера ланца не сме 
бити мањи од 125mm, а спојеви између ролера не 
смеју бити мање дебљине од 5mm.
Електромотор: снага до 3кW, 3x400V, 50Hz, 
предвиђен за рад преко фрекветног регулатора, меко 
упуштање, IP66, класа изолације F
Излазни број обратаја мотор редуктора 6-8 о/min;
Заштита од преоптерећења:
- Механичка заштита – преко опруге и 
бесконтактног сензора;
- Електронска заштита – преко фреквентног 
регулатора.
Компетна конструкција аутоматске решетке израђује
се од нерђајућег челика АИСИ 304L са накнадном 
пасивизацијом у кадама.
Управљачки електроороман ЕО SUG 1000:
- Управљачки електрoороман се уграђује у 
непосредној близини решетке, на постојећу 
конструкцију или засебну конструкцију која је у 
обиму испоруке са ЕО,
- Електроорман је предвиђен за спољашњу уградњу 
са минималном IP 65 заштитом.
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- Електроорман мора да садрши ПЛЦ уређај WAGO 
са два прикључка за РС485 и минимално две 
картице са улазиним и излазним сигналима, 
напонским и завршним модулом, узлаз у картице са 
натезним спојевима без шрафова или сличан, 
фреквентни регулатор са интегрисаним моментним 
прекидачем који служе за контролу рада решетки, 
тастер за хитно
заустављање решетке, преклопник за ручни и 
аутоматкси рад, преклопник за напред и назад, 
главни прекидач, осигураче и остале елементе 
потребне за неоментан и поздан рад решетке. 
- Основни материјал кутије електроормана мора 
бити од полиестера.
Напомена: Уз понуду је обавезно доставити 
електрошеме управљачког електроормана на којима 
се јасно може видети да су горе наведени обавезни 
елементи предмет испоруке.
- Сигнал за укључење решетке је индуктивна сонда 
која се налази испред решетке. Монтира се на 
сопствени носач такође израђен од AISI 304 
материјала, IP65 заштитом, дужина штапа мин 
500мм, материјал штапа AISI 316, навојни 
прикључак 1 ½“, максимална температура флуида 
+70°C.
Уз понуду неопходно је доставити технички лист 
понуђене опреме из кога се недвосмислено може 
видети да понуђена опрема одговара наведеном.
Обрачун по ком.

2. Израда металне челичне конзоле за потребе вешања 
ланчане дизалице носивости 10KN. Конструкција се 
ради на лицу места или као готов радионички 
припремљен склоп заваривањем, који се анкерује за 
постојећу бетонску плочу објекта. Обрачун по ком.  
уграђеног елемента

2.1. Профил  U16  L= 3m  G= 56.4kg ком. 3

2.2. Профил  U8  L= 3m  G= 6.5kg ком. 4

2.3. Округли челик O 20  L=5m   G=40kg ком. 2

2.4. Анкер завртањ  O 16x450 ком. 4

3. Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад пумпе 
за отпадну воду следећих карактеристика:
Захтеване хидрауличке карактеристике пумпе:  у 
погледу капацитета 12-60-95l/s, у погледу напора 
18-10-4m.  Ефикасност у радној тачки 2 не сме бити 
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мања од 85%
Напомена: радна тачка може одступати за фиксни 
проток до +/-5% у погледу напора, обавезно 
приложити радни дијаграм са приказаним радним 
тачкама и ефикасности пумпе.
Потисни прикључак пумпе максимално DN150 
PN10
Минимални слободни пролаз крутих честица кроз 
пумпу 100 mm, радно коло мора поседовати 
сецкалицу која омогућава да се влакнасти 
материјали уситне и не загушују пумпу.
Радно коло Central block Plus са могућношћу 
уситњавања влакснастих материјала и аксијалног 
померања.
Номинална снага електромотора (P2) до 9 kN, 4 
полни (1450о/min), 3x400V, 
Класа ефикасности мотора IE3 50Hz, класа 
изолације намотаја H, 
Дужина енертетског и сигналног кабла 20m. 
Електромотор опремљен сондом за детекцију 
продора влаге у комори механичког заптивача и 
прегревање намотаја. 
Пумпа се уграђује у суву комору па је потребно да 
буде опремљена плаштом за хлађење.
Дупли механички заптивач:
- са стране медијума Si-C-Si-C,
- са стране мотора Si-C-C.
Материјал кућишта хидраулике пумпе, кућишта 
електромотора, радног кола, хабајуће плоче-сиви 
лив GG25.
Материјал вратила, ушке за манипулацију помпом и
шрафова – нерђајући челик.
Уз пумпу се испоручује и сет за вертикалну суву 
уградњу, односно усисна прирубница.
НАПОМЕНА: 
Уз понуду обавезно доставити технички лист пумпе 
на коме је приказано да пумпа испуњава наведене 
техничке карактеристике ком. 3

4 Испорука и уградња електро управљачке јединице у 
слободно стојећем орману за услове уградње на 
отвореном за потребе аутоматског и наизменичног 
рада фекалних пумпи. Даљинска гсм дојава аларма. 
PLC контролер за рад 3 пумпе, са по две картице за 
улазне и излазне сигнале, напојним и завршним 
модулом, клемовање на PLC без шрафова односно 
преко самонатежућих клема, програмирање у 
Codesys 3.0. Садржи све потребне заштите и опрему 

ком. 1
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за аутоматски и наизменичан рад пумпи према 
спецификацији испоручиоца. повезивање на 
електричну енергију непосредно у постојећем КПК. 
Oбрачун за готов посао.

5. Израда унутрашње електроинсталације типа ОГ у 
просторији изнад црпилишта са уградњом ниво 
пловака у црпилишту. Обрачун за готов посао ком. 1

6. Израда нових потисних линија од нерђајућег челика 
за притисак 6 или 10bara. Обрачун по ком. уграђеног
материјала

6.1. Равна прирубница DN200 PN10, материјал 
нерђајући челик

ком. 3

6.2. Сабирни колектор DN300 DN10 са три прикључка 
DN200, материјал нерђајући челик

ком. 1

6.3. Слепа прирубница DN300 PN10, материјал 
нерђајући челик

ком. 2

6.4. Збирни потисни цевовод DN300 PN10, материјал 
нерђајучи челик

m. 4

6.5. Колено DN300 PN10 са шеширом, материјал 
нерђајући челик

ком. 1

6.6 Равна летећа прирубница DN300 PN6/10,  материјал 
нерђајући челик

ком. 1

6.7. Колено DN150 PN10, материјал нерђајући челик ком. 3

6.8. Равна прирубница DN150 PN10, материјал 
нерђајући челик

ком. 3

6.9. Редукција за варење DN150 – DN200, материјал 
нерђајући челик

ком. 3

6.10. Неповратни вентил са куглом, за отпадну воду 
DN200 PN10

ком. 3

6.11 Засун са гумираним клином за отпадну воду DN200 
PN1

ком. 3

6.12. Засун са гумираним клином за отпадну воду DN150 
PN10

ком. 3

6.13 Радионичка израда, усисног комада на који се 
ослања пумпа DN150 PN10 са анкер плочом и 
анкерима, масом за дихтовање

ком. 3

6.14. Прирубнички сет са завртњима и гуменим 
дихтунгом DN150

ком. 9

6.15 Прирубнички сет са завртњима и гуменим 
дихтунгом DN200

ком. 9
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6.16 Прирубнички сет са завртњима и гуменим 
дихтунгом DN300

ком. 3

6.17. Носач цевовода са обвујницом и анкер шрафовима, 
материјал нерђајући чели

ком. 4

7. Сервис постојећих шахт поклопаца од челичног 
лима. Ојачавање угаоницима, израда новог 
механизма за отварање и закључавање, комплетна 
антикорозиона заштита. 

пауш
ал 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

1. Завршни радови на чишћењу и уређењу локације пауш
ал

1

2. Израда извештаја о изведеном стању са упутством 
за руковање и одржавање.

ком 1

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО I-III БЕЗ ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

УКУПНО I-III СА ПДВ-ом

Подаци о пореклу понуђене опреме

Р. 
бр.

Опрема Тип/фабр. ознака Произвођач и земља порекла

1. Аутоматска груба 
решетка

2. Пумпе за отпадну 
воду

               Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                                   __________________________
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V 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);
Доказ: Извод из регистра надлежног органа.
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);
Доказ: Потврде надлежног суда;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије  ( чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона);
Доказ: Потврде надлежног суда или надлежног органа  за регистрацију  привредног субјекта;
4.  Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
Доказ:  Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
 Доказ: За ову јавну набавку није предвиђена наведена дозвола.
1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су:
1.21  Финансијски капацитет: Да понуђач у последњих 6 месеци од дана објаве jaвне набавке није
ни један дан био у блокади;
1.2.2. Кадровски капацитет: Да на дан отварања понуда   понуђач има запослена / ангажована:
- минимум 2 дипломирана машинска инжењера, од којих: 
- један машински инжењер поседује важеће лиценце 332 и 432;
- два машинска инжењера са минимум 10 година радног искуства;
- два сертификована сервисера који су прошли обуку за одржавање утопних центрифугалних пумпи
и уређаја за уситњавање садржаја отпадне воде;
1.2.3.  Референце:
а) Да је у претходне две године рачунајући од дана расписивања ЈН пружио услугу санације или
одржавања  хидротехничких  објеката  из  области  отпадних  вода  у  минималној  вредности  од
5.000.000,00  РСД без  ПДВа,  од  којих  се  најмање 3.000.000,00  РСД без  ПДВа односе на  услуге
санације или одржавања црпних станица канализације.
б)   да је  Понуђач у последњих годину дана од дана расписивања јавне набавке обавио набавку,
испоруку, монтажу и пуштање у рад уређаја за уситњавање крупног отпада из комуналних фекалних
вода минималног капацитета 20 l/s. 

 в) Да је Понуђач у последњих годину дана обавио испоруку, монтажу и пуштање у рад минимално
једне црпне станице које обухватају утопне центрифугалне пумпе.

1.2.4. Технички услови: Да понуђач располаже следећом опремом:
- једно доставно возило минималне носивости 1.5t
- дизел агрегат минималне снаге 4 kW
- опрема за заваривање ТИГ и РЕЛ поступком 
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- 2 ком. преносних мобилних пумпи минималног капацитета 50л при напору 3м
- ланчана или електрична дизалица минималне носивости 1t
 - машинска либела
- компаратер за центрирање пумпи и ротационих машина
- уређај за проверу опсега врибрација ротационих машина
1.2.5 Да Понуђач има уведене следеће пословне стандарде:
ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001 или 45001, ISO 27001, ISO 37001 и ISO 3834-2 за извођење 
радова у области канализације.
1.2.6 Понуђач је у обавези да достави технички лист призвођача опреме из кога се јасно може видети
да понуђена опрема одговара траженим техничким карактеристикама.
1.2.7 Овлашћење од стране произвођача пумпних агрегата и уређаја за уситњавање садржаја отпадне
воде да је Понуђач овлашћен за испоруку, монтажу, пуштање у рад и сервис.
1.2.8. Понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача опреме да на територији Републике Србије
поседује сервис за пумпне аграгате и уређаје за уситњавање садржаја отпадне воде, које нуди.
1.2.9.  Обавеза Понуђача  да обави обилазак објекта и да о томе добије писану потврду од стране 
Наручиоца. 
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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних  условау за  учешће  у поступку предметне јавне набавке у складу са чл . 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ( Образац којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијoм. 

У  колико п  онуду     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.У том
случају  понуђач је  дужан да  за подизвођача достави  ИЗЈАВУ подизвођача, потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
У  колико 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. У том случају ИЗЈАВА , мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Понуђач је  дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој  промени у вези са
испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења  одлуке,  односно
закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је  документује  на
прописани начин.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или  појединих  доказа.  Ако  понуђач  у

                                                                                                                   11/38



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Докази које ће наручилац захтевати су:

    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: П  р  авна 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. 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;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу  XI). 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. Доказ  за  правна  лица:
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде 
Доказ за предузетнике: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде  
Доказ за физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити
на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине.  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 (чл. 75. ст. 2.
Закона )
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Испуњеност додатних услова се доказује достављањем неоверених копија:
1.2.1. Финансијски капацитет:  Потврда НБС, потврду доставља сваки члан групе или учесник у
заједничкој понуди.
1.2.2. Да  понуђач  има  кадровски капацитет:
 Доказ:  копије  пријаве  Фонду  ПИО -  одговарајући  М  образац,  или   копије  уговора  о  раду  на
одређено  или  неодређено  време  или  уговора  ван  радног  односа  (  уговор  о  делу,  уговор  о
привременим и повременим пословима, као и копија лиценце са потписом и печатом лиценцираног
инжењера и потврда Инжењерске коморе о важности лиценце;
Копија радних књижица инжењера којом се доказује број година радног искуства;
Потврда произвођача којом се доказује да је сервисер прошао обуку за сервис понуђених пумпних 
агрегата.
1.2.3.  Референце:
а) Доказ: Копија Уговора и рачуна или испостављена ситуација.
б) Доказ: Оверена потврда од стране корисника опреме (образац на стр. 37).
 в) Доказ: Оверена потврда од стране корисника опреме (образац на стр. 38).
1.2.4. Технички услови:
Доказ:  За возило:  саобраћајне дозволе са полисом осигурања или уговор о закупу који мора трајати
најмање 12 месеци од дана отварања јавне набавке, а за опрему пописна листа на дан 31.12.2019. 
године,  рачун о куповини  или уговор о закупу који мора трајати најмање 12 месеци од дана 
отварања јавне набавке.
1.2.5. Да Понуђач испуњава пословне стандарде за извођење радова у области канализације. 
Доказ: Фотокопија важећих сертификата.
1.2.6 Доказ: Технички лист са маркираним техничким карактеристикама, печатиран и потписан од 
стране произвођача опреме.
1.2.7 Доказ: Оверено овлашћење од стране произвођача опреме, преведено од стране судског тумача.
1.2.8. Доказ: Изјава произвођача опреме
1.2.9.  Доказ: Образац у поглављу XII- Потврда о обављеном обиласку објекта, оверена и потписана 
од стране Наручиоца.

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.
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.
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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V а- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН

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

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести  назив  понуђача) у  поступку
јавне набавке бр. 33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“ испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

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

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

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

               Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                            __________________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача
изјављује  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а  да  додатне услове
испуњавају заједно. 
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V б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

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

И З Ј А В У

Подизвођач  ____________________________________________[навести  назив  подизвођача] у
поступку јавне набавке бр. 33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“, испуњава све услове
из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:

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

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

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).

               Место и датум                                                                                       Подизвођач

 ________________________                                                   __________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити  потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача. 
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VI- 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“,
Вука Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ понуда за јавну набавку бр.
33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“.
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, односно податке који морају да
буду  њихов  саставни  део,  понуђачи  попуњавају  читко-штампаним  словима,  а  овлашћено  лице
понуђача исте потписује. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од
стране понуђача.
Понуда  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 24.02.2020. 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

Јавна 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 ЈН бр. 33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“ - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
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„Допуна понуде за ЈН бр. 33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“ - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде  за  ЈН у бр.  33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“ - НЕ ОТВАРАТИ“
или 
„Измена  и  допуна  понуде  за  ЈН  бр.  33/2019-  реконструкција  ЦС  отпадних  вода  „Воће“ -  НЕ
ОТВАРАТИ“ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. Учествовање  у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде 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
1-4  )  Закона  о  јавним набавкама,  као  и  доказ  из  истог  члана  (тачка  5  )  за  део  набавке  који  ће
извршити подизвођач.
У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава и  потписује 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. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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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 од дана завођења фактуре извођача у пословне књиге наручиоца. Плаћање
се врши уплатом на рачун извођача.  
Понуђачу није дозвољено тражити аванс.
9.2.  Захтев у погледу рока   извршења  :  
Рок  извршења не може бити дужи од 6 месеци  од увођења у посао.
9.3. Захтев у погледу рока  важења понуде
Рок важења понуде је најмање  60 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. Цена се наводи са и без пореза на додату вредност,  са
урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији  предметне  јавне  набавке.
За оцену понуде у обзир ће се узимати цена без пореза на додату вредност.
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. 

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. 
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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  адреса-
www.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.  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  на  располагање  понуђачима,
укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача

Изабрани извођач се обавезује да у  року од месец дана од закључења уговора преда наручиоцу
бланко сопствену  меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,  са
меничним овлашћењем на износ у висини 10% од вредности уговора, без ПДВ-а. 
Меница мора бити оверена и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз меницу мора бити
достављена копија  картона   депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју је
Изабрани извођач  навео у меничном овлашћењу-писму у корист: ЈКП „Водовод Ваљево“ и потврда
о регистрацији менице. 
Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истицања гарантног рока.
Наручилац ће  уновчити  меницу за  отклањање грешака у гарантном року у  случају  да  изабрани
понуђач  не  изврши  обавезу  отклањања  квара  који  би  могао  да  умањи  могућност  коришћења
предмета набавке.

14.  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано  лице може  у  писаном  облику,  тражити  од  наручиоца додатне  информације  или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијамa, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано лице ће упутити на  адресу наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево” Вука Караџића 26,
Ваљево,  са  напоменом:  „Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације  за ЈН 33/2019“
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима путем
електронске поште  или путем факса радним даном у току трајања радног времена наручиоца од
07.00 часова до 15.00 часова, примљени захтев ће бити евидентиран са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима путем
електронске поште  или путем факса  нерадним даном,  или   радним даном након истека  радног
времена  наручиоца,  то  јест  након  15.00 часова,  примљени захтев  ће  бити евидентиран следећег
радног рана.
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Особа за контакт: Гордана Божић, број факса: 014/244-508, е-mail: gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација  или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 

14. 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 оставити 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.

15. Негативне референце и  додатно обезбеђење уговорних обавеза 
понуђача који се налазе на списку негативних референци

Наручилац  може 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 може 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.
7)  извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са  пројектом,  односно
уговором.
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.
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16. 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

17. 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 са дужим гарантним роком.
Уколико две понуде имају исти број пондера и исти гарантни рок важења понуде, повољнија је она
којом се нуди краћи рок испоруке.

18. Одбијање понуда

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.

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 нема
забрану обављања делатности важећу у време подношења понуде. (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

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави поступка
јавне  набавке  на  основу  извештаја  о  стручној  оцени понуда,  уколико  нису  испуњени  услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно 
наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
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Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања
понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

22. Начин  и рок за  подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео, или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закona.   
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 наручиоца најкасније седам  дана пре истека рока за подношење понуда, а  у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана
пре подношења понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са  чланом  63.став  2.  Закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и неправилности,  а
наручилац није исте отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   
Захтев  за  заштиту права  не  задржава  даље активности наручиоца у  поступку јавне набавке а  у
складу са одредбама члана 150. Закона. Уколико наручилац одлучи да заустави даље активности у
случају  подношења захтева  за  заштиту права,  дужан је  да  у  обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
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  десет   дана од  дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, a пет дана у поступку јавне набавке мале вредности
и доношења одлуке о додели уговора на основи оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.
Захтевом за  заштиту права  не  могу се оспоравати радње наручиоца предузете  у  поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из  става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.   
Захтев за заштиту права мора да садржи: 1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2)назив и адресу наручиоца; 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;  4)повреде  прописа  којима  се  уређује  поступак  јавне  набавке;  5)  чињенице  и  доказе
којима  се  повреде  доказују;  6)потврду  о  уплати  таксе из  члана  156.овог  Закона;  7)потпис
подносиоca.   
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све елементе од тачке 1. до 7., наручилац ће
такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 120.000,00
динара у складу чланом 156. закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив
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на број (број јавне набавке) сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца са назнаком
јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закoна.  

24. 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 је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана  од  дана  протека  рока  за  подношење захтева  за  заштиту  права.  Ако  понуђач  којем  је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије
доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново
извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку  бр. 33/2019 -  реконструкција
ЦС отпадних вода „Воће“

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

Напомена:  заокружити  начин  подношења  понудеи  уписати  податке  о  подизвођачу,   уколико  се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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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 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

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:  - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок извршења(не дужи од 6 месеци од увођења у
посао)

Рок плаћања До 45 дана од завођења фактуре   у пословне 
књиге наручиоца

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)

Гарантни рок За изведене радове________година/е
за уграђену опрему__________ година/е

Место извођења радова ЦС „Воће“, Заобилазни пут бб, Ваљево

                                                                       
        Датум                                                                                                     Потпис понуђача

__________________                                                                    ___________________________

Напомен  а  :   

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати  образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку
партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
о   реконструкцији црпне станице отпадних вода „Воће“

Закључен између уговорних страна: 

1. ЈКП „Водовод Ваљево“,  из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ 100070077, матични број
07136277,  кога заступа  директор Ђорђе Милановић,  дипл. екон. ( у даљем тексту Наручилац)

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

______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________(подизвођач,  учесник  у
заједничкој понуди)

                             

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама  спровео отворени поступак јавне
набавке,  ЈН 33/2019.
- да понуда Извођача у  потпуности одговара захтевима Наручиоца, те да иста представља  саставни
део овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:
Наручилац поверава Извођачу, као најповољнијем понуђачу набавку опреме и извођење радова

на реконструкцији црпне станице отпадних вода „Воће“,   према условима и јединичним ценама
наведеним у понуди Изво|ђача бр. ____ од _____ 2020. године, заведеној код Наручиоца под бројем
_________ од _____________ 2020. године, која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорена вредност:
Уговорне стране сагласно утврђују да понуђена цена из обрасца понуде за  планирани обим

предметних радова износи _____________ динара без ПДВ-а. Са  обрачунатим ПДВ-ом по општој
стопи од 20% уговорена вредност износи __________ динара.
 Осим вредности радова, опреме и материјала   неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
све зависне трошкове Извођача.

Члан  4.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац омогућио Извођачу да пре подношења
понуде прегледа терен градилишта и да се упозна са условима терена градилишта, те ће се сматрати
да  се  цена  дата  у  понуди  односи  на  извршење  уговора  у  целини,  осим  у  случају наступања
околности које се ни са пажњом доброг стручњака нису могле предвидети.
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Члан  5.

       Уговорне стране су сагласне да у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама након закључења
уговора могу без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с
тим да се уговорена вредност може повећати максимално за 5% уговорене вредности из ст.1. члана
3. овог уговора.     

Члан 6.

Услови плаћања:
Наручилац се обавезује да плаћање  изведених  радова изврши    у року  до   45 дана од дана

завођења уредног рачуна  у   пословним књигама Наручиоца.
Основ  за  обрачун  извршених  радова  су   ситуације  (привремене  и  окончана)  о  извршеним

радовима, оверене од стране Надзорног органа Наручиоца.

   Члан 7.

Рок извршења услуге:
 Извођач се обавезује да  радове из члана 2. овог Уговора изведе у року од  _________ месеци
( не дужем од 6 месеци)  од  увођења у посао од стране Наручиоца.

  Члан 8.
Обавезе Извођача:
Извођач се обавезује:
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, садржине дефинисане Правилником о
изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Службени. гласник РС", бр. 22/15).
-  да радове е из члана 1 овог уговора изведе с пажњом доброг стручњака, у свему у складу са својом
понудом, законима, техничким и другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују
у Републици Србији; 
- да  уграђује  материјал  и  користи  опрему  који  по  квалитету  одговарају  техничким  условима  и
стандардима;
-  да у току извођења радова благовремено предузима мере за обезбеђење сигурности објекта, као и
све прописане мере заштите на раду;
-да  на градилишту води све потребне књиге и документе: грађевинску књигу, грађевински дневник,
инспекцијску књигу и сл;
-  да омогући  Наручиоцу  сталан  надзор  над  радовима  и  контролу  количине  и  квалитета
употребљеног материјала;
- да Наручиоцу испостави окончану ситуацију за изведене радове;
-  да  надокнади сву штету коју у току извођења радова својом кривицом причини како  Наручиоцу,
тако и трећим лицима.
-  да посебним решењем одреди руководиоца радова и о томе обавести Наручиоца;
-  да  одмах  поступи  по  оправданим  примедбама  Наручиоца  и  о  свом  трошку  одмах  отклони
недостатке.                                              

 Члан 9.

Извођач радова је од момента отпочињања радова па до примопредаје,  дужан да самостално
води рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину
која је у поседу Инвеститора, а која се налази на градилишту и/или терену градилишта. Извођач
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радова је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се обезбедити
приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја укључујући и пешачког и заштиту околине за
време трајања извођења радова. Извођач радова је дужан да обезбеди сигурност лица која се налазе
на градилишту и терену градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 

  Члан 10.
Обавезе Наручиоца:
Наручилац  се обавезује:
- да Извођачу радова да потребна техничка упутства за радове који су предмет  уговора;
- да одреди лице за вршење стручног  надзора на извођењу радова и о томе обавести извођача радова
пре почетка извођења радова;
- да уведе извођача у посао;
- да плати извођачу радова уговорену цену за изведене радове;
- да по завршетку послова изврши пријем изведених радова.

Члан 11.

Средство обезбеђења:
        Извођач се обавезује да ће у року од месец дана од закључења овог уговора на име гаранције за
отклањање кварова у гарантном року, наручиоцу предати соло меницу са меничним овлашћењем на
износ од _________ динара (10% од уговорене вредности без ПДВ-а).

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју је Извођач навео у меничном овлашћењу-писму.

Члан 12.
Надзор:

  Надзор  над  извођењем  радова  вршиће  надзорни  орган  Наручиоца  који  ће  и  оверавати
грађевински  дневник  и  грађевинску  књигу  изведених  радова. Уколико  се  појаве  непланирани и
непредвиђени радови Извођач радова је дужан да застане са послом и да обавести надзорни орган
Наручиоца. 

Сви налози надзорног органа морају бити дати било уписом у грађевински дневник било у виду
службеног  дописа  и  Извођач  радова  је  дужан  да  поступа  само  по  налозима  надзорног  органа
издатим у писаној форми и достављеним одговорном извођачу радова.

Надзорни орган је овлашћен да у случају када утврди да су угрожени интереси Инвеститора,
нареди предузимање хитних мера за заштиту тих интереса у име Инвеститора. У случају наведеном
у претходном ставу, надзорни орган је дужан да одмах и без одлагања, а најкасније у року од 48 часа,
писаним путем обавести Наручиоца о предузетим мерама.

Члан 13.

Примопредаја изведених радова: 
Примопредаја изведених радова, уз присуство овлашћених представника Извођача и Наручиоца,

извршиће  се  најкасније  у  року  од 15 (петнаест)  дана  од  дана  завршетка  радова,  уз  састављање
записника  о  квалитативном  и  квантитативном  пријему  радова.  Извођач  је  дужан  да  приликом
примопредаје  преда  Наручиоцу,  пре  техничког  прегледа,  попуњене  одговарајуће  табеле  свих
уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у
два примерка. Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

                                                                                                                   30/38



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

 
Члан 14.

Пројекат  изведеног  објекта   Извођач  радова  је  обавезан  да  по  завршетку  радова,  уз  окончану
ситуацију,  преда  Инвеститору  3  (три)  штампана  примерка  и  1  (један)  примерак  у  електронској
верзији Пројекта изведеног објекта. Уколико Извођач радова не изврши обавезу из претходног става,
сносиће трошкове израде пројекта  изведеног  објекта  од других извршилаца које  под тржишним
условим ангажује Инвеститор. Цена наведеног пројекта укалкулисана је у уговорену вредност овог
уговора. 

Члан 15.

Гарантни рок:
Гарантни рок за извршене радове износи _____(не краће од 2  године) године од дана пријема

радова од стране надзорног органа Наручиоца, односно како је одређеним законима прописано. 
Гарантни рок за уграђени опрему је ____ годину/е (не краћи од гаранције произвођача опреме), а

почиње да тече од дана извршене примопредаје изведених радова, тј дана потписивања записника о
примопредаји, без примедби овлашћеног лица Наручиоца..

Уколико је за поједине од уговорених радова, опреме или материјала законом, прописом или од
стране произвођача утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1. и 2. овог
члана, важи гарантни рок предвиђен законом, прописом или од стране произвођача, почев од дана
примопредаје  изведених  радова,  тј.  дана  потписивања  записника  о  примопредаји  без  примедби
Наручиоца.

Члан 16.

Вишкови радова:
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач
је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и инвеститора По
добијању писмене сагласности инвеститора, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са
чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за
све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди
постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине
неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Уговорне стране уговарају примену Посебних
узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). 

Члан 17.

 Накнадни радови:
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико
наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни
радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи

Члан 18.

 Раскид уговора:
Овај уговор може бити раскинут уколико:

- Извођач  касни са извршењем уговорних обавеза и не предузима никакве мере    за елиминацију
кашњења;
- Извођач не изводи радове квалитетно;
- Извођач радове не изводи у складу са техничим упутствима датим од стране Наручиоца;
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- Извођач радова не поступа по налозима Надзорног органа;
- Наручилац неизвршавањем својих обавеза доведе Извођача у ситуацију да не може извршити своје
обавезе из Уговора.

Страна која раскида уговор мора о томе претходно писмено обавестити другу уговорну страну
са образложењем за такав корак.

Све штете које настану раскидом Уговора сноси она страна која је својим поступцима довела до
раскида Уговора. 

Овај Уговор се може раскинути и писменим споразумом обе уговорне стране.
   

  Члан 19.
Трајање уговора:

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  од стране овлашћених лица и предаје наручиоцу
средства обезбеђења из чл. 11. овог уговора и има важност  до испуњења уговорених обавеза. 

 Члан 20.

Остале одредбе:
За  све  остало  што  није  регулисано  овим  уговором  важе  одредбе  Закона  о  облигационим

односима, Закона о планирању и изградњи и Посебних узанси о грађењу.
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у случају да
то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака  од  којих  свака  уговорна  страна
задржава по 3 (три) примерка.                    

                                   
                    Извођач                                                                                  Наручилац
                                                                                                           ЈКП „Водовод Ваљево“

  ______________________________                                     _____________________________
                                             Ђорђе Милановић, дипл. екон.         
 
Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потписом овлашћеног лица, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно
понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
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IХ     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. 33/2019 - реконструкција
ЦС отпадних вода „Воће“.       

За  припремање  понуде  за  ЈН  33/2019 понуђач  _____________________________  из
_________________________  је имао следеће трошкове:

Назив припремне радње Цена

1

2

3

4

5

6

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 :                                                                                               

______________________                                                                   _________________________   
                                                                                                             / потпис овлашћеног лица понуђача/

                                                                       
                                 

                                                                                                                   33/38



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

X  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     У складу са чл. 26.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,  14/15 68/15), као и
Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  (Сл.  Гласник  РС  29/13,  86/15),
понуђач ________________________________________  даје 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке  реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“, ЈН бр. 33/2019 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                

     Место и датум :    

______________________                                                           ______________________________   
                                                                                                      / потпис овлашћеног лица понуђача/
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XI  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________________________________________ у поступку јавне набавке реконструкција ЦС
отпадних вода„Воће“,  ЈН бр. 33/2019,  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да  нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
    

                Датум                                                                                               Понуђач

   ________________                                                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XII  OБРАЗАЦ  1

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

За поступак јавне набавке 33/2019– реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“ 
Понуђач ________________________________________,  даје следећу

 И З Ј А В У  
О  ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју 
је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________   године, обишао је локацију где ће 
се вршити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све 
неопходне информације потребне за припрему понуде. 

           Датум                                                                                                                   За   Понуђача 

 ________________                                                                                              __________________ 
                                                                                                                         (п о т п и с) 

За Наручиоца: _______________________  
                                    (п о т п и с) 

Напомена:  Обилазак  локације  је  услов  који  морају  да  испуне  понуђачи  како  би  понуда  била
прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе
понуђача и предтставник Наручиоца. Неопходно је најавити обилазак и договорити тачан термин.
Обилазак терена потребно извршити до  21.02.2020. године. 
Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца 
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OБРАЗАЦ  2

ПОТВРДА  НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

За поступак јавне набавке 33/2019- реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“
             
Назив наручиоца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама,
наручилац издаје
                                                              

П О Т В Р Д У 

         Да је_____________________(назив Понуђача), из __________________________ (седиште), у
претходних  годину дана реализовао уговор:

Назив  уговора:__________________________________________,  на  основу  којег  је  за  нас  обавио
набавку, испоруку, монтажу и пуштање у рад уређаја за уситњавање крупног отпада из комуналних
фекалних вода минималног капацитета 20 l/s. 
Број и датум закључења уговора:_____________________

Вредност уговора:______________________ динара без ПДВ-а.

          Потврда се издаје на захтев _______________________ (назив Понуђача)
ради  учешћа  у  отвореном поступку  јавне  набавке  за  потребе  ЈКП „Водовод  Ваљево”,  број  ЈН
33/2019, и у друге сврхе се не може користити.

Место:___________________

Датум:___________________

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
                                                                                                                       Наручилац

                                                                                                        ___________________________
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе 
обрасца) 
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Конкурсна документација за јавну набавку - реконструкција ЦС отпадних вода„Воће“

OБРАЗАЦ 2

ПОТВРДА  НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

За поступак јавне набавке 33/2019реконструкција ЦС отпадних вода „Воће“

             
Назив наручиоца
Седиште
Улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама,
наручилац издаје
                                                              

П О Т В Р Д У 

         Да је_____________________(назив Понуђача), из __________________________ (седиште), у
претходних  годинu реализовао уговор:

Назив  уговора:__________________________________________,  на  основу  којег  је  за  нас   у
последњих годину дана обавио испоруку, монтажу и пуштање у рад минимално једне црпне станице
која обухвата утопне центрифугалне пумпе. 
Број и датум закључења уговора:_____________________

Вредност уговора:______________________ динара без ПДВ-а.

          Потврда се издаје на захтев ___________________________________ (назив Понуђача)
ради  учешћа  у  отвореном  поступку  јавне  набавке  за  потребе  ЈКП“Водовод  Ваљево“,  број  ЈН
33/2019, и у друге сврхе се не може користити.

Место:___________________

Датум:___________________

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује
                                                                                                                       Наручилац

                                                                                                        ___________________________
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе 
обрасца) 
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