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ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
Трг братства јединства 40 

 
 
 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку 
наручиоца ЈКП «Комуналпројект» у поступку јавне набавке добара бр. 1.1.29/2017 
Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу са 
уградњом, врши: 
 
 

Измене и допуне бр. 1 
Бр. 586/5 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 

ЈАВНA НАБАВКA - ДОБАРА 
 

ХИДРОМАШИНСКА И ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ НОВОГ 
БУНАРА Б4 У ОБРОВЦУ 

 
 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.1.29/2017 
 

 
ИЗМЕНА  И ДОПУНА БР. 1 - објављена 21.06.2017. год. 
Измена се врши у делу конкурсне документације:  
- II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ, 
МЕСТО УГРАДЊЕ, на страни 6/50  
- VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, на страни 32/50 
 
РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ! 
 
 

Јун 2017. године 
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На основу чл. 6a и 124а, а у вези члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(«Сл. гласник РС» бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.1.29/2017, бр. 586/1 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.1.29/2017, бр. 586/2, припремљена је: 
 
 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

бр. 586/4 
и ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 1 

бр. 586/5 
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку  – добара 

Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу са уградњом 
ЈНМВ бр.  1.1.29/2017 

 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  3 
 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис 
добара, начин спровођење контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок испоруке са уградњом, место уградње 

4 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  

11 

IV Критеријум за доделу уговора 15 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 
VI Образац понуде 27 
VII Образац структура цене са упутством како да се попуни 31 
VIII Модел уговора 38 
IX Образац трошкова припреме понуде 44 
X Образац изјаве о независној понуди 45 
XI Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона 46 
XII Образац изјаве о финансијској гаранцији 47 
XIII Образац - Менично овлашћење 48 

XIII.1 Образац - Менично овлашћење 49 
XIV Образац изјаве о испуњавању обавезних услова за учешће 50 

 
 

 
Укупно: 50 страна 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број 1.1.29/2017 су добра 
Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу са уградњом 
 
42122130 – Пумпе за воду 
31710000 – Електронска опрема 
32552420 – Фреквентни конвертери 
38421100 – Водомери 
44163140 – Цеви за воду и пару 
(опис и ознака из општег речника набавки) 
 
 
2. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: Нема 
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II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ, МЕСТО УГРАДЊЕ   
 
 

1. Врста, техничке спецификације, квалитет, количина и опис добара: 
 

 
R.br. OPIS jm kol 

  NAPAJANJE OBJEKTA   
1 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem tropolnog postolja sa 3 NV osigurača 

63A u postojeći razvodni orman RO u kućici sa hidroforskim posudama kom 1 
2 Nabavka i postavljanje zaštitnih juvidur cevi fi100mm za uvod kabla u RO u 

prostoriji sa hidroforskim posudama iz kablovskog rova. Komplet sa cevima 
i bušenjem otvora u zidu. m 3 

3 Nabavka i postavljanje zaštitnih juvidur cevi fi110mm za uvod NN kabla i 
budućeg signalnog kabla u RO-B4 u bunarskoj kućici, iz kablovskog rova. m 3 

4 Isporuka i polaganje podzemnog NN kabla u iskopan rov i kroz zaštitne 
cevi, sa izradom suvih kablovskih završnica. Obeležavanje na krajevima u 
RO oznakom (pločicom) za kablovsku završnicu i uvezivanjem u RO. Pored 
kabla, u rov se postavlja i gvozdena pocinkovana traka, signalni kabel i 
okiten za budući optički kabel:     

4.1 PP00-a 4x35mm2 m 198 
4.2 FeZn 25x4 m 185 
4.3 TK 39-P 5x4x0.8mm m 210 
4.4 HDPE (okiten) fi 40mm m 210 
4.5 Nabavka i postavljanje plastične trake za upozorenje za prisustvo kabla u 

zemlji m 178 
5 Postavljanje kablovskih oznaka na betonskom temelju:     

5.1 pravac trase kom 2 
5.2 skretanje trase kom 2 

  ELEKTRIČNA INSTALACIJA BUNARA   
 
 
 
 
 
 
6 

Isporuka i ugradnja sa povezivanjem razvodnog ormana RO-B4 u bunarskoj 
kučici za napajanje električnih potrošača. Razvodni orman je zaštićen od 
prskajuće vode i ulaska prašine i izvedbi IP65, dimenzija 
1000x2000x400mm, sa vratima sa bravicom  
Deo sa opremom  koji se napaja naponom 24V DC su odvojeni pregradom i 
posebno obeleženi. 
U orman se ugrađuje: kom 1 

  Mrežni deo:     
 
 
 
 
 
 

6.1 

Frekventni regulator  
Nominalna snaga: P=15 kW 
Nominalna struja: I=30 A 
· napon napajanja trofazni linijski 380 do 480V ±10%, frekvencije 48 do 62 
Hz 
· regulacija: RFC-A (Rotor Flux Control) regulacija momenta i brzine bez 
enkodera, vektorska u otvorenoj petlji, U/f standardna/dinamička 
· preopterećenje: Heavy Duty 180% za 3s ili 150% za 60s ili Normal Duty kom 1 
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110% u trajanju od 60s 
· Integrisan EMC filter EN 61800-3 
· zaštitne funkcije: podnaponska sa strane mreže, podnaponska i 
prenaponska zaštita međukola, preopterećenje, trenutna prekostrujna zaštita, 
zaštita od nestanka jedne faze, nadtemperatura uređaja, kratkospojna zaštita, 
zemljospojna zaštita, nadtemperatura motora, nezavisna termička zaštita 
upravljačkog, energetskog dela, automatska regulacija taktne frekvencije u 
zavisnosti od temperature ambijenta 
· statički i dinamički AUTOTUNE 
· mogućnost sinhronizacije sa motorom koji se obrće 
· interni izvor napajanja 24VDC 200mA i 10VDC 5mA, za napajanje 
digitalnih ulaza/izlaza i potenciometara 
· upravljanje putem digitalnih ili analognih ulaza ili komunikaciono iz PLC-
a, PC-a, operatorskog panela 
· taktna frekvencija 0,67,1,2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz, izlazna frekvencija do 
550Hz 
- priključak za pomoćni napon napajanja 24VDC koji omogućava 
podešavanje uređaja bez priključivanja mrežnog napona napajanja 
· jedno mesto za dodatne module (komunikacioni, ulazno/izlazni) 
· 2 programabilna analogna ulaza, naponski 0-10VDC ili strujni 0-20mA, 4-
20mA, sa detekcijom prekida strujnog signala i mogućnošću izbora događaja 
pri prekidu strujnog signala (kvar, obrtanje minimalnom brzinom i sl.). 
· 2 programabilna analogna strujna/naponska izlaza 0-20mA/4-20mA/0-
10VDC. 
· 5 digitalnih programabilnih ulaza, 2 digitalna tranzistorska ulaza ili izlaza 
koji mogu da rade sa nivoima signala (kontakt relea) ili sa ivicama (tasteri), 
potpuno programabilna 
· jedan programabilni relejni izlaz 
· dva Safe Torque Off ulaza SIL3 
· PTC ulaz za direktnu temperaturnu zaštitu motora 
· jedan enkoderski ulaz 
· Integrisan PID regulator za regulaciju po pritisku, protoku ili nekom 
drugom parametru sistema 
· 8 mogućih preset brzina, 8 preset rampi ubrzanja 0-3200s, 8 preset rampi 
zaustavljanja 0-3200s 
· 5 mogućih režima zaustavljanja, 3 skip frekvencije, 2 programabilna praga 
brzine 
· Interni PLC sa Real Time i Background task-om, 8k programske memorije, 
programiranje sa CODESYS IEC61131-3 programskim paketom Machine 
Control Studio 
· zaštita parametara od neovlaštenog pristupa pomoću korisnički definisane 
lozinke 
· Opciono komunikacioni priključak za Modbus RTU RS485, Ethernet, 
Profinet, Profibus, DeviceNet, EtherCat, CANopen mrežu 
· Integrisana funkcija motor potenciometra 
· LCD displej sa tastaturom za prikazivanje podataka o frekvenciji, struji 
opterećenja, brzine obrtanja motora, ili neke druge procesne veličine 
· S rampa ubrzanja, kočenja 
· memorisanje zadnjih 10 grešaka, ukupnog broja radnih sati uređaja, 
utrošene energije u kWh u toku rada, kao i cene utrošene energije 
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· automatski restart (automatsko kvitiranje greške) 
· Standby mod za uštedu energije 
· mogućnost memorisanja parametara na SD karticu 
· stepen zaštite IP20 
· radna temperatura od -20 do +40⁰C, uz smanjivanje snage do +60⁰C 
sa dograđenim karticama: 

6.2 ethernet kartica kom 1 
6.3 U/I kartica kom 1 
6.4 Napajanje 24 VDC kom 1 
6.5 U frekventni regulator su ugrađeni grafički displej i harmonijski filter     
6.6 kompaktna sklopka 63A, tropolna, dvopoložajna (0-1) sa termomagnetnim 

isključenjem 0.8-1xIn sklopom za daljinsko isključenje kom 1 
6.7 strujna diferencijalna sklopka 63/0.5A kom 1 
6.8 kompaktna sklopka 40A, tropolna, dvopoložajna (0-1) sa termomagnetnim 

isključenjem 0.8-1xIn sklopom za daljinsko isključenje kom 1 
6.9 grebenasta sklopka 10A, jednopolna, dvopoložajna (0-1) kom 1 
6.10 automatski osigurač B16A kom 4 
6.11 automatski osigurač B10A kom 2 
6.12 automatski osigurač B6A kom 6 
6.13 ampermetar 0-50A, 50Hz, 600V AC - kom 3 
6.14 voltmetar 0-500V, 50Hz kom 1 
6.15 grebenasta sklopka 10A, jednopolna, voltmetarska, za merenje svih faznih i 

međufaznih napona kom 1 
6.16 električni grejač za ugradnju u razvodni orman 100W, 50Hz, 220V kom 1 
6.17 ventilator za ugradnju u razvodni orman 50W, 50Hz, 220V kom 1 
6.18 termostat 0-60C za ugradnju u razvodni orman 10A/220V kom 1 
6.19 fluo svetiljka 2x11W sa prekidačem, u plastičnom kućištu, za ugradnju u 

razvodni orman kom 1 
6.20 N/Pe odvodnik klase B/C kom 1 
6.21 sabirnice, VS kleme, provodnici za ožičenje, POK kanalice i ostali sitan 

potrošni materijal komplet 1 
  Deo automatike: - 24V DC     

6.22 grebenasta sklopka 6A/220V jednopolna, dvopoložajna (0-1) kom 3 
6.23 ispravljač 220V AC/24V DC, 100W kom 1 
6.24 tasteri 6A/220V crni kom 2 
6.25 pomoćni kontaktor sa dva radna kontakta i upravljačkim naponom 24V DC kom 1 
6.26 signalna lampica zelena 24V DC kom 1 
6.27 signalna lampica crvena 24V DC kom 1 
6.28 otpornik 500 om kom 1 
6.29 sabirnice, VS kleme, provodnici za ožičenje, POK kanalice i ostali sitan 

potrošni materijal komplet 1 
7 Isporuka i ugradnja sondi za detektor prisustva vode u bunaru. Komplet sa 

postavljanjem sondi i povezivanjem     
7.1 NIVO SKLOPKA kom 1 
7.2 P/F 1.5mm2 (3x45m) m 135 
8 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za izradu sijaličnih mesta:     
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8.1 brodska svetiljka sa sijalicama sa žarnom niti 100W/220V kom 3 
8.2 običan prekidač 10A/220V za ugradnju na zid kom 2 
8.3 PP-Y 3x1.5mm2 m 15 
8.4 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne cevi, izolir traka...) komplet 1 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a na svim mestim gde su 
na visini ispod 2m kote gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

9 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za izradu monofaznih 
prikljčnih mesta:     

9.1 monofazna priključnica 16A/220V sa zaštitnim kontaktom i poklopcem 
za zaštitu od prskajuće vode kom 1 

9.2 PP-Y 3x2.5mm2 m 15 
9.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne cevi, izolir traka...) komplet 1 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a na svim mestim gde su 
na visini ispod 2m kote gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

10 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za izradu trofaznih 
prikljčnih mesta:     

10.1 trofazna priključnica 16A/380V sa zaštitnim kontaktom i poklopcem 
za zaštitu od prskajuće vode kom 1 

10.2 PP-Y 5x2.5mm2 m 15 
10.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne cevi, izolir traka...) komplet 1 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a na svim mestim gde su 
na visini ispod 2m kote gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

11 Isporuka i ugradnja mikroprekidača, na vrata i poklopac u bunarskoj kućici. 
Komplet sa ugradnjom i povezivanjem mikroprekidača signalnim 
provodnicima.     

11.1 mikroprekidač za ugradnju na vrata kom 2 
11.2 IY(St)Y 2x2x0.8mm (2x7.5m) m 15 
11.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne cevi, izolir traka...) komplet 1 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a na svim mestim gde su 
na visini ispod 2m kote gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev. Signalni 
provodnici se u celoj svojoj dužini postavljaju u zaštitnu cev     

12 Isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačavanje potencijala SIP ispod 
razvodnog ormanaRO-B4 Komplet sa provodnicim za izjednačavanje 
potencijala tipa PP-Y 1x16mm2 i povezivanjem istih sa instalacijama od 
metala. Sabirnica se povezuje na uzemljivač gvozdenom pocinkovanom 
trakom kom 1 

  TEMELJNI UZEMLJIVAČ   
13 Isporuka i ugradnja gvozdene pocinkovane trake FeZn 4x25mm za izradu 

temeljnog uzemljivača m 16 
14 Isporuka i ugradnja gvozdene pocinkovane trake FeZn 4x25mm dužine 2m 

za izradu izvoda za zaštitno uzemljenje SIP. Komplet sa gvozdenom 
pocinkovanom trakom i ukrsnim komadima. kom 1 

15 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada m 6 
  ATESTI   

16 Ispitivanje kablovskog voda i izdavanje atesta od strane ovlašćenog 
preduzeća kom 1 
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17 Ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta od strane ovlašćenog 
preduzeća kom 1 

  OSTALO   
 

18 
Programiranje frekventnog regulatora, funkcionalno ispitivanje i puštanje u 
rad kom 1 

19 obuka radnika za korišćenje sistema kom 1 
20 izrada uputstva za upotrebu u tri premerka kom 1 
21 izrada projekta izvedenog objekta kom 1 
  HIDRO-MAŠINSKA OPREMA     
 
 
 
 
 
 
 

22 

Podvodna bunarska pumpa  
sledećih karakteristika: 
Q1=   9,45 l/s   H1= 95m 
Q2= 10,55 l/s   H2= 84m 
Q3= 11,67 l/s   H3= 71m 
materijal radnog kola: mesing 
materijal zakola: plastika (polikarbonat) 
priključak na potisu: 3", (unutrašnji navoj) 
maksimalni prečnik hidraulike: 6" 
snaga elektromotora: maksimalno 13 kW 
napajanje elektromotora: 3x400 V, 50HZ 
elektromotor predviđen za rad sa frekventnim regulatorom 
elektromotor sa pojačanom klasom izolacije: PE+PA 
elektromotor sa mogućnošću premotavanja (viklujući) 
maksimalni prečnik elektromotora: 6" 

kom 1 

23 Napojni kabel za pumpu EPN-50-J, 4x10mm2 (1x45) m 45 
24 Plastičicirana sajla za osiguranje pumpnog agregata 

od samoodvrtanja i pada u bunar m 50 

25 Štucna DN 100  sa prirubnicom kom 1 
26 Voltmanov vodomer ø 100 impulsni kom 1 
27 Pocinkovana cev sa prirubnicom DN 100 dužine 3m sa dodatno ugrađeno 

cevi za pijezometar kom 12 

28 

Nabavka materijala I izrada glave bunara za matičnu cev Ø400mm- 
pocinkovana.                  
Glava bunara se sastoji od:                                                                                            
1.Prirubnica za matičnu cev Ø400mm                                                                           
2.Prsten glave bunara  za matičnu cev Ø323.9mm                                                             
3.Dve prirubnice Ø100mm                                                                                         
4.Čečilčna cev ø 100, L=500mm                                                                                  
5.Uvodnica za kablove                                                                                                      
6.Zaptivač                                                                                                                           
7.Vijci                                                                                                                      
Glavu bunara izvesti u svemu prema priloženom detalju 

kom 1 

 
Напомена:  

 
Фреквентни регулатор (ставка 6.1 техничке спецификације) мора бити усаглашен са правилником о 
електромагнетској компатибилности. 
Као доказ понуђач је у обавези да достави следеће: Важећа потврда о усаглашености (сл. Гласник 
РС, 13/2010) издата од стране акредитованог сертификационог тела са територије Републике Србије. 
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Карактеристике подводне бунарске пумпe (ставка 22. техничке спецификације) морају бити у 
складу са стандардом ISO 9906 klasa 2B.  
 
У наведеном стандарду ISO 9906 под тачком 5.5 табела 8. су наведене толеранције за пумпе са 
улазном снагом већом од 10 kW. 
 
Као доказ да су карактеристике пумпе у складу са ISO 9906 у понуди доставити каталог или извод 
из каталога произвођача у ком је приказан Q-H дијаграм за све три захтеване тачке. На каталогу или 
изводу из каталога видно обележити материјале од којих је израђена пумпа и тражене техничке 
карактеристике. 
 
Понуђачи су у обавези да као саставни део понуде на свом меморандуму (или лого) наведу 
произвођаче за следеће ставке из понуде које су наведене под следећим редним бројевима: 6.1 
и 22.  и то на начин да се недвосмислено може утврдити произвођач истих. 
 
 
2. Рок испоруке са уградњом: минимално прихватљив рок испоруке са уградњом је 15 дана, 
максимално прихватљив рок испоруке са уградњом је 60 дана од дана потписивања уговора. 
 
3. Место уградње:   
Место испоруке и уградње је бунар Б4 у Обровцу Општина Бачка Паланка 
 
 
4. Гарантни рок: Понуђач даје гаранцију на испоручена и уграђена добра. Минимално прихватљив 
гарантни рок је 12 месеци, максимално прихватљив гарантни рок је 36 месеци од дана извршене 
примопредаје свих уговорених добара и уградње. 
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Прилог: Скица бунарске главе – (ставка 28. техничке спецификације) 
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III – 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 ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће  у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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. Закона); 

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

4)  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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

 
1.2.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће  у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то: 
 
1) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

- Да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер пумпи са опремом, за територију 
Републике Србије, у гарантном и послегарантном року, произвођача чије пумпе нуди у овом 
поступку јавне набавке.  
Да је овлашћени дистрибутер и сервисер фреквентних рефулатора, за територију Републике 
Србије, у гарантном и послегарантном року, произвођача чије фреквентне регулаторе нуди у 
овом поступку јавне набавке.  
 
- Да је у претходне 3 године до дана за подношење понуда извршио испоруку са уградњом 
хидромашинске и електро опреме на минимум једном бунару за воду. Под испоруком се 
сматра комплетно опремање бунара. 
 
 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем Изјаве наведене у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, 
понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у овом одељку.  
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 
достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. 
 



  
ЈН: 1.1.29/2017 Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу   

12 / 50 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. став 1. 
Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве у складу са 
обрасцем из поглавља XV конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, и то: 
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење 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 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 кривично дело 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 месту пребивалишта законског заступника). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из члана 75. ст. 1 тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства       
финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

      Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено лице за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву даје сваки члан групе понуђача у своје име. Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а коју даје 
сваки подизвођач у своје име. 
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У вези са условом из члана 75. став 2. Закона - поштовање обавеза које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, понуђач у понуди 
подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI конкурсне документације. Ова изјава се 
подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов неопходног пословног капацитета – Доказ:  

 
- Овлашћење/потврда/ауторизација издато од стране произвођача пумпи чију пумпу понуђач нуди у 
овом поступку јавне набавке, да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер пумпи са опремом за 
територију Републике Србије у гарантном и послегарантном року. Овлашћење потврда/ауторизација 
мора бити издато са позивом на број ове јавне набавке за коју се исто доставља у понуди, на 
меморандуму произвођача, потписано и оверено. Уколико је Овлашћење потврда/ауторизација 
издато на страном језику, уз исто мора бити приложен оверен превод на српски језик од стране 
овлашћеног преводиоца.  
 
- Овлашћење/потврда/ауторизација издато од стране произвођача фреквентних регулатора чији 
фреквентни регулатор понуђач нуди у овом поступку јавне набавке, да је понуђач овлашћени 
дистрибутер и сервисер фреквентних регулатора за територију Републике Србије у гарантном и 
послегарантном року. Овлашћење потврда/ауторизација мора бити издато са позивом на број ове 
јавне набавке за коју се исто доставља у понуди, на меморандуму произвођача, потписано и 
оверено. Уколико је Овлашћење потврда/ауторизација издато на страном језику, уз исто мора бити 
приложен оверен превод на српски језик од стране овлашћеног преводиоца. 
 
- Попуњен, потписан и оверен Образац XV конкурсне документације – Референтна листа  
- Попуњен, потписан и оверен Образац XV.1 конкурсне документације – Потврда референтне листе. 
Потврда морају бити издате, потписане и оверене од стране претходног наручиоца/инвеститора. 
 
 
Начин достављања доказа: 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова за учешће. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави  копију 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. У овом случају 
понуђач ће наручиоцу у наведеном року доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u 
на ком су доступни подаци о регистрацији понуђача. 
 
Понуђачи уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказе из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. У овом случају понуђач ће Наручиоцу у наведеном року 
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доставити писано обавештење са податаком о hyperlink-u на ком су доступни подаци о упису 
понуђача у Регистар понуђача. 
 
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. 
 
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу 
релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или 
да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 
 
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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IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „Економски најповољнија понуда“. 
 
Елементи критеријума: 
 
1. Понуђена цена .............................  80 пондера 
2. Рок испоруке са уградњом .........  10 пондера 
3. Гарантни рок ...............................  10 пондера 
 
Методологија за доделу пондера: 
 
1. Понуђена цена:  број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање   

 
најнижа понуђена цена из понуда х 80 

понуђена цена из понуде која се оцењује 
 
2. Рок испоруке са уградњом: број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање 
 

најповољнији рок испоруке са уградњом из понуда х 10 
рок испоруке са уградњом из понуде која се оцењује 

 

Напомена: Минимално прихватљив рок испоруке са уградњом је 15 дана, а максимално прихватљив 
рок је 60 дана. 

 
3. Гарантни рок: број пондера ће се добити на основу следеће формуле за израчунавање 
 

понуђени гарантни рок из понуде која се оцењује х 10 
најповољнији гарантни рок из понуде која се оцењује 

 
Напомена: Минимално прихватљив гаранти рок је 12 месеци, а максимално прихватљив гарантни 
рок је 36 месеци. 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера који је и највећи, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене најниже цене, 
Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба.  
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Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак највећи укупан број пондера и 
једнаку и најнижу понуђену цену.  
 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  
 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и 
доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 
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V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда се припрема и доставља на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

Понуду доставити на адресу:  

ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 

са назнаком:  

«Понуда за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до  04.07.2017. године 
(дан, месец, година) до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, у 10:30 часова у 
просторијама Радне заједнице Наручиоца.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 
је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 попуњен, потписан и оверен Образац понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене, 

 потписан и оверен Модел уговора, 

 попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби), 

 попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији, 

 попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о испуњавању обавезних услова за учешће, 

 доказе испуњености додатних услова из члана 76. Закона предвиђених чланом 77. Закона и овом 
конкурсном документацијом, 

 обрасце и доказе у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси 
заједничку понуду, односно тачком 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 доказе техничких карактеристика у складу са поглављем II конкурсне документације. 
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Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 
заступање понуђача. 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 
заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 
који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из 
поглавља X, поглавља XI и поглавља XV које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име. 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 
обрасцa из поглавља XI и поглавља XV који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у 
своје име. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком: 

«Измена понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Опозив понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017 – НЕ ОТВАРАТИ» или 
«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017 – 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 чланова групе понуђача.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може поднети само једну понуду.  

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 
поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити 
члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач 
који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде 
подизвођач другог понуђача. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, самостално или 
као заједнчку или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, и да наведе 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде 
наводи податке о подизвођачу.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања  испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утвђивања 
испуњености тражених услова. 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 
набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
Наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Заједничку понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 
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 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

 

Група понуђача је дужна да достави Изјаву и све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Група понуђача у складу са чланом 81. став 7. ЗЈН, неограничено солидарно одговара пред 
наручиоцем. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, КАО И 
ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши у динарима.  

Начин и услови плаћања: уговорена вредност добара плаћа се на основу испоручених и уграђених 
добара у  року плаћања који не може бити краћи од 15 нити дужи 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре оверене од стране овлашћеног лица наручиоца.  

Уз фактуру се доставља Записник о примопредаји испоручених и уграђених добара потписан од 
стране овлашћених лица понуђача и Наручиоца, којим се верификује да су добра испоручена 
уграђена и пуштена у рад на уговорени начин.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача која буде имала за плаћање предвиђен аванс, 
биће одбијена као неприхватљива. 

9.2. Захтев у погледу рока за испоруку добара са уградњом  

Понуђач у понуди наводи рок (број дана) у ком ће испоручити и уградити добра, рачунајући од дана 
потписивања уговора. Минимално прихватљив рок је 15 дана, а максимално прихватљив рок је 60 
дана. 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока 

Понуђач наводи гарантни рок, а који не може бити краћи од 12 месеци. Максимално прихватљив 
гарантни рок је 36 месеци, од дана извршене примопредаје свих уговорених добара и уградње. 

9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

Понуда понуђача који наведе рок важења понуде мањи од наведеног ће бити одбијена као 
неприхватљива, односно понуда са битним недостатком у вези члана 106. став 1. тачка 4). 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим  
свим трошковима (набавка, испорука, транспорт, уградња, пуштање у рад и други трошкови који 
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утичу на цену у понуди) које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. 

Цена је фиксна. 

Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкурсне документације. Понуде у којима нису 
обухваћене све ставке биће одбијене.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
11. ЗАШТИТA ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање. 
 

12. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 
РЕФЕРЕНЦА) 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 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 који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
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 неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  

 

13. 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, упућивањем захтева путем поште на адресу ЈКП 
«Комуналпројект» Бачка Паланка Трг братства јединства 40 или путем e-mailа: 
dukic@komunalprojekt.rs или на факс 021/6042-241, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Додатне информације се упућују са напоменом «Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације ЈНМВ бр. 1.1.29/2017» 
У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

Наручилац је дужан да свој одговор у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави на 
Порталу јавних набавки. Наручилац нема своју интернет страницу.  

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛЕ 
После отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Уколико 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 контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 

mailto:dukic@komunalprojekt.rs
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15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 
или означени као поверљиви.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник 
изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако 
понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства 
обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају. 

 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је дат у поглављу XI 
конкурсне документације). 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 
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19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 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 Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу. Копија захтева за заштиту права се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом адресу: 
dukic@komunalprojekt.rs или факсом на број 021/6042-241 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу Наручиоца.  
Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права 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. Закона;  
7) потпис подносиоца.  
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 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 исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке наручиоца ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење поуда из претходна два става, а подносилац га није 
поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао 
или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 
које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

mailto:dukic@komunalprojekt.rs
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 1 1 26 2016, сврха: ЗЗП, ЈКП 
„Комуналпројект“, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу 
од 60.000,00 динара. 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 

 
20. РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће, са своје стране потписан и оверен, уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем 
је додељен уговор у року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 
уговор Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања 
уговора, сматраће се да је одбио да потпише уговор. 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5) Закона изабрани понуђач може бити 
позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
1) Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 
дужи 10 дана од уговореног рока испоруке са уградњом (толики број дана се наводи и у 
меничном овлашћењу – писму). 

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглавњу XII конкурсне 
документације. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIII конкурсне 
документације. 

Меница се доставља приликом потписивања уговора. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-


  
ЈН: 1.1.29/2017 Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу   

26 / 50 
 

Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, сматраће се да је одбио да 
потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да 
ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем који ће, 
такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења. 

 

2) Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора достави:   

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се наводи и у 
меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни рокови, 
важност менице мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико: понуђач не буде извршавао своје обавезе на отклањању 
недостатака за време трајања гарантног рока. 

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглављу XII конкурсне 
документације. 

Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIII.1 конкурсне документације. 

 

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
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VI  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда бр. _____________ од ___________ године, за јавну набавку добара – Хидромашинска и 
електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу, ЈНМВ број 1.1.29/2017  
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Број рачуна понуђача:  

 

 
Назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 
Име контакт особе: 

 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде 
(члановима групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 
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Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
 

 
Овлашћена особа: 

 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће извршити подизвођач: 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

  
Име контакт особе: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
Напомена: 
Табелу «Подаци о подизвођачу» попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 
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Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Електронска адреса E-mail: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Овлашћена особа: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

 
Електронска адреса E-mail: 

 

 
 
 
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 учесника у заједничкој понуди. 
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5) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                    
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Износ ПДВ-а  

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  

 

 
Рок и начин плаћања: 

 

 
Рок испоруке са уградњом: 

 

 
Гарантни рок: 

 

 
Рок важења понуде 

 
 

 
 
 
        Датум         Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
Р.Б. НАЗИВ јед.мере колич. јед.цена 

(без ПДВ) 
Јед.цена 
(са ПДВ) 

Укупна цена 
(без ПДВ) 

Укупна цена 
(са ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem tropolnog 

postolja sa 3 NV osigurača 63A u postojeći razvodni 
orman RO u kućici sa hidroforskim posudama kom 1 

  
 

  
 

2 Nabavka i postavljanje zaštitnih juvidur cevi 
fi100mm za uvod kabla u RO u prostoriji sa 
hidroforskim posudama iz kablovskog rova. 
Komplet sa cevima i bušenjem otvora u zidu. m 3 

  

 

  

 

3 Nabavka i postavljanje zaštitnih juvidur cevi 
fi110mm za uvod NN kabla i budućeg signalnog 
kabla u RO-B4 u bunarskoj kućici, iz kablovskog 
rova. m 3 

  

 

  

 

4 Isporuka i polaganje podzemnog NN kabla u 
iskopan rov i kroz zaštitne cevi, sa izradom suvih 
kablovskih završnica. Obeležavanje na krajevima u 
RO oznakom (pločicom) za kablovsku završnicu i 
uvezivanjem u RO. Pored kabla, u rov se postavlja i 
gvozdena pocinkovana traka, signalni kabel i okiten 
za budući optički kabel:     

  

 

  

 

4.1 PP00-a 4x35mm2 m 198       

4.2 FeZn 25x4 m 185       

4.3 
TK 39-P 5x4x0.8mm m 210   

 
  

 

4.4 HDPE (okiten) fi 40mm m 210       

4.5 Nabavka i postavljanje plastične trake za upozorenje 
za prisustvo kabla u zemlji m 178   

 
  

 

5 Postavljanje kablovskih oznaka na betonskom 
temelju:       

 
  

 

5.1 pravac trase kom 2     
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5.2 skretanje trase kom 2     

  ELEKTRIČNA INSTALACIJA BUNARA       

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Isporuka i ugradnja sa povezivanjem razvodnog 
ormana RO-B4 u bunarskoj kučici za napajanje 
električnih potrošača. Razvodni orman je zaštićen od 
prskajuće vode i ulaska prašine i izvedbi IP65, 
dimenzija 1000x2000x400mm, sa vratima sa 
bravicom  
Deo sa opremom  koji se napaja naponom 24V DC 
su odvojeni pregradom i posebno obeleženi. 
U orman se ugrađuje: kom 1 

 

 

 

 

  Mrežni deo:         

 
 

6.1 

Frekventni regulator  
Nominalna snaga: P=15 kW 
Nominalna struja: I=30 A kom 1 

 
 

 
 

6.2  ethernet kartica kom 1     

6.3  U/I kartica kom 1     

6.4 Napajanje 24 VCD kom 1     

6.5 U frekventni regulator su ugrađeni grafički displej i 
harmonijski filter      

 
 

 

6.6 kompaktna sklopka 63A, tropolna, dvopoložajna (0-
1) sa termomagnetnim isključenjem 0.8-1xIn 
sklopom za daljinsko isključenje kom 1 

 
 

 
 

6.7 strujna diferencijalna sklopka 63/0.5A kom 1     

6.8 kompaktna sklopka 40A, tropolna, dvopoložajna (0-
1) sa termomagnetnim isključenjem 0.8-1xIn 
sklopom za daljinsko isključenje kom 1 

 
 

 
 

6.9 grebenasta sklopka 10A, jednopolna, dvopoložajna 
(0-1) kom 1  

 
 

 

6.10 automatski osigurač B16A kom 4     

6.11 automatski osigurač B10A kom 2     

6.12 automatski osigurač B6A kom 6     
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6.13 ampermetar 0-50A, 50Hz, 600V AC - kom 3     

6.14 voltmetar 0-500V, 50Hz kom 1     

6.15 grebenasta sklopka 10A, jednopolna, voltmetarska, 
za merenje svih faznih i međufaznih napona kom 1  

 
 

 

6.16 električni grejač za ugradnju u razvodni orman 
100W, 50Hz, 220V kom 1  

 
 

 

6.17 ventilator za ugradnju u razvodni orman 50W, 50Hz, 
220V kom 1  

 
 

 

6.18 termostat 0-60C za ugradnju u razvodni orman 
10A/220V kom 1  

 
 

 

6.19 fluo svetiljka 2x11W sa prekidačem, u plastičnom 
kućištu, za ugradnju u razvodni orman kom 1  

 
 

 

6.20 N/Pe odvodnik klase B/C kom 1     

6.21 sabirnice, VS kleme, provodnici za ožičenje, POK 
kanalice i ostali sitan potrošni materijal komplet 1  

 
 

 

  Deo automatike: - 24V DC         

6.22 grebenasta sklopka 6A/220V jednopolna, 
dvopoložajna (0-1) kom 3  

 
 

 

6.23 ispravljač 220V AC/24V DC, 100W kom 1     

6.24 tasteri 6A/220V crni kom 2     

6.25 pomoćni kontaktor sa dva radna kontakta i 
upravljačkim naponom 24V DC kom 1  

 
 

 

6.26 signalna lampica zelena 24V DC kom 1     

6.27 signalna lampica crvena 24V DC kom 1     

6.28 otpornik 500 om kom 1     

6.29 sabirnice, VS kleme, provodnici za ožičenje, POK 
kanalice i ostali sitan potrošni materijal komplet 1  

 
 

 

7 Isporuka i ugradnja sondi za detektor prisustva vode 
u bunaru. Komplet sa 
postavljanjem sondi i povezivanjem     

 
 

 
 

7.1 NIVO SKLOPKA kom 1     

7.2 P/F 1.5mm2 (3x45m) m 135     
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8 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za 
izradu sijaličnih mesta:      

 
 

 

8.1 brodska svetiljka sa sijalicama sa žarnom niti 
100W/220V kom 3  

 
 

 

8.2 običan prekidač 10A/220V za ugradnju na zid kom 2     

8.3 PP-Y 3x1.5mm2 m 15     

8.4 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne 
cevi, izolir traka...) komplet 1  

 
 

 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a 
na svim mestim gde su na visini ispod 2m kote 
gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

 
 

 
 

9 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za 
izradu monofaznih prikljčnih mesta:      

 
 

 

9.1 monofazna priključnica 16A/220V sa zaštitnim 
kontaktom i poklopcem 
za zaštitu od prskajuće vode kom 1 

 
 

 
 

9.2 PP-Y 3x2.5mm2 m 15     

9.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne 
cevi, izolir traka...) komplet 1  

 
 

 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a 
na svim mestim gde su na visini ispod 2m kote 
gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

 
 

 
 

10 Isporuka i ugradnja sa povezivanjem materijala za 
izradu trofaznih prikljčnih mesta:      

 
 

 

10.1 trofazna priključnica 16A/380V sa zaštitnim 
kontaktom i poklopcem 
za zaštitu od prskajuće vode kom 1 

 
 

 
 

10.2 PP-Y 5x2.5mm2 m 15     

10.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne 
cevi, izolir traka...) komplet 1  

 
 

 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a 
na svim mestim gde su na visini ispod 2m kote 
gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev.     

 
 

 
 

11 Isporuka i ugradnja mikroprekidača, na vrata i         
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poklopac u bunarskoj kućici. Komplet sa ugradnjom 
i povezivanjem mikroprekidača signalnim 
provodnicima. 

11.1 mikroprekidač za ugradnju na vrata kom 2     

11.2 IY(St)Y 2x2x0.8mm (2x7.5m) m 15     

11.3 ostali sitan potrošni materijal (obujmice, zaštitne 
cevi, izolir traka...) komplet 1  

 
 

 

  Provodnici se postavljaju na zidu po obujmicama, a 
na svim mestim gde su na visini ispod 2m kote 
gotovog poda, postavljaju se u zaštitnu cev. Signalni 
provodnici se u celoj svojoj dužini postavljaju u 
zaštitnu cev     

 

 

 

 

12 Isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačavanje 
potencijala SIP ispod razvodnog ormanaRO-B4 
Komplet sa provodnicim za izjednačavanje 
potencijala tipa PP-Y 1x16mm2 i povezivanjem istih 
sa instalacijama od metala. Sabirnica se povezuje na 
uzemljivač gvozdenom pocinkovanom trakom kom 1 

 

 

 

 

  TEMELJNI UZEMLJIVAČ       

13 Isporuka i ugradnja gvozdene pocinkovane trake 
FeZn 4x25mm za izradu temeljnog uzemljivača m 16  

 
 

 

14 Isporuka i ugradnja gvozdene pocinkovane trake 
FeZn 4x25mm dužine 2m za izradu izvoda za 
zaštitno uzemljenje SIP. Komplet sa gvozdenom 
pocinkovanom trakom i ukrsnim komadima. kom 1 

 

 

 

 

15 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada m 6     

  ATESTI       

16 Ispitivanje kablovskog voda i izdavanje atesta od 
strane ovlašćenog preduzeća kom 1  

 
 

 

17 Ispitivanje električne instalacije i izdavanje atesta od 
strane ovlašćenog preduzeća kom 1  

 
 

 

  OSTALO       

18 Programiranje frekventnog regulatora, funkcionalno 
ispitivanje i puštanje u rad kom 1  
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19 obuka radnika za korišćenje sistema kom 1     

20 izrada uputstva za upotrebu u tri premerka kom 1     

21 izrada projekta izvedenog objekta kom 1     

  HIDRO-MAŠINSKA OPREMA         

22 Podvodna bunarska pumpa SAER NR-151 E/9 
snage motora N=13.00 Kw, Q=10,00l/s i Hp=84,90  kom 1  

 
 

 

23 Napojni kabel za pumpu EPN-50-J, 4x10mm2 
(1x45) m 45  

 
 

 

24 Plastičicirana sajla za osiguranje pumpnog agregata 
od samoodvrtanja i pada u bunar m 50  

 
 

 

25 Štucna DN 100  sa prirubnicom kom 1     

26 Voltmanov vodomer ø 100 impulsni kom 1     

27 Pocinkovana cev sa prirubnicom DN 100 dužine 3m 
sa dodatno ugrađeno cevi za pijezometar kom 12  

 
 

 

28 

Nabavka materijala I izrada glave bunara za matičnu 
cev Ø400mm- pocinkovana.                  
Glava bunara se sastoji od:                                                       
1.Prirubnica za matičnu cev Ø400mm                                                                           
2.Prsten glave bunara  za matičnu cev Ø323.9mm                                                             
3.Dve prirubnice Ø100mm                                                                                         
4.Čečilčna cev ø 100, L=500mm                                                                                  
5.Uvodnica za kablove                                                                                                      
6.Zaptivač                                                                                                                   
7.Vijci                                                                                                                           
Glavu bunara izvesti u svemu prema priloženom 
detalju 

kom 1  

 

 

 

 
 

Напомена: Понуђачи су у обавези да као саставни део понуде на свом меморандуму (или лого) наведу произвођаче за следеће ставке из 
понуде које су наведене под следећим редним бројевима: 6.1 и 22. и то на начин да се недвосмислено може утврдити произвођач истих. 
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Напомена: Понуђач у табели наводи јединичну цену без ПДВ-а, укупне износе без ПДВ-а, укупну 
цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, са свим обрачунатим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне набавке, по спецификацији наведеној у конкурсној 
документацији.  
 

Остали трошкови укључени у цену 
 

назив трошка динара 
  
  
  
  

 
Напомена: Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. У табелу навести назив трошка и исказати га у динарима. 

 
 
 
 

  Датум                 Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________      __________________________ 
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у  Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 
100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 310-990-56 Назив банке: НЛБ банка, Телефон: 
021/755 0 100 Телефакс: 021/6042 241, које заступа в.д. директора Александар Богуновић (у даљем 
тексту: Наручилац) 
 
и 
 
__________________________________    , са седиштем у _______________________, 
улица _________ ______________ бр. ___    , ПИБ: ________________, Матични број: 
_____________________, Број рачуна: _______________________, Назив банке: 
_________________________, Телефон: ____________________ Телефакс: ______________________ 
ког заступа: _______________________________,  
 
остали чланови групе понуђача:  
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: 
____________________, ког заступа _______________________________________________ 
 
______________________________________, са седиштем у ___________________________, улица 
________________________ бр. ____, ПИБ: __________________, матични број: 
____________________, ког заступа _______________________________________________ 
 
(у даљем тексту: Испоручилац) 
 
закључују у Бачкој Паланци следећи:  
 
 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
ХИДРОМАШИНСКА И ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ НОВОГ БУНАРА Б4 У 

ОБРОВЦУ 
 

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  
- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку 
добара – Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу за потребе 
Наручиоца, редни број ЈНМВ 1.1.29/2017, за коју је Позив за подношење понуда објављен на 
Порталу јавних набавки дана 19.06.2017. године, а према конкурсној документацији број 586/4 (у 
даљем тексту: Конкурсна документација), која у прилогу чини саставни део овог уговора;  
- да је Испоручилац доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем 
__________ дана __.__.2017. године (у даљем тексту: Понуда), која у прилогу чини саставни део 
овог Уговора;  
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- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели 
уговора Испоручиоцу под бројем __________ дана ___.___.2017. године;  
- (да Испоручилац наступа са подизвођачем ______________________________________, са 
седиштем у _____________________________, улица _________________________________, бр. 
_______________, ПИБ ______________, матични број ______________, који има учешће ____% од 
укупне вредности Понуде, односно извршиће ______________________________.) 
 

Члан 2. 
 
Предмет овог уговора је испорука добара Опреме за смањење губитака воде са уградњом (у даљем 
тексту: добра), у свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Испоручиоца, из 
отвореног поступка јавне набавке број ЈНМВ 1.1.29/2017 
 

Члан 3. 
 
Укупна уговорена вредност износи ______________ динара без ПДВ-а, односно _____________ 
динара са ПДВ-ом.  
 
Уговорена вредност са свим урачунатим трошковима је фиксна и прецизирана прихваћеном 
Понудом Испоручиоца.  
 

Члан 4. 
(рок и начин испоруке) 

 
Испоручилац се обавезује да изврши испоруку и уградњу добара из члана 2. овог уговора у року 
_______ од дана потписивања овог уговора.     
 
Места испоруке и уградње: Бунар Б4 у Обровцу Општина Бачка Паланка 
 
 
Након извршене испоруке добара са уградњом сачињава се Записник о примопредаји испоручених 
добара који потписују овлашћена лица Испоручиоца и Наручиоца, којим се верификује да су добра 
испоручена, уграђена и пуштена у рад на уговорени начин.  
 
Након извршене уградње Испоручилац је у обавези да изврши пуштање у рад. 

 
Члан 5. 

(рок и начин плаћања) 
 

Плаћање Испоручиоцу се врши по извршеној испоруци добара са уградњом по уговореној цени, на 
основу примљене исправне фактуре Испоручиоца, уплатом на рачун број: __________________ код  
___________________ банке, у року од _____ дана од дана пријема фактуре. 
 
Испоручилац уз фактуру доставља Записник о примопредаји испоручених добара из члана 4. став 3. 
овог уговора.  
 
Испоручилац се обавезује да на фактури коју испостави унесе број под којим је овај уговор уписан у 
деловодник код Наручиоца (заводни број Наручиоца).          
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Члан 6. 
(обавезе Наручиоца) 

 
 
Обавеза Наручиоца је да припреми градилиште за уградњу предметне опреме, да оспособи шахту за 
уградњу, те да изведе све грађевинске радове неопходне за испоруку и уградњу истих, рачунајући 
копање и затрпавање рова за полагање цеви као и енергетских каблова, наведеног у техничкој 
спецификацији. 
 

Члан 7.  
(гаранција) 

 
За квалитет испоручених  добара Испоручилац обезбеђује гарантни период који износи ___________ 
од дана извршене примопредаје свих испоручених добара верификоване Записником из члана 4. став 
3. овог уговора. 
 
Испоручилац је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, 
одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог 
пропуста и неквалитетног рада, скривених мана уграђеног добра. 
 

Члан 8. 
(технички преглед) 

 
Испоручилац је дужан да након испоручених и уграђених добара о томе писмено обавести 
Наручиоца најкасније у року од три дана.  
 
Након тога ће се извршити интерни технички преглед-пријем испоручених и уграђених добара, о 
чему ће се сачинити Записник, који ће потписати овлашћени представници Наручиоца и 
Испоручиоца. 
 
Ако се приликом техничког прегледа-пријема добара утврде недостаци, Испоручилац се обавезује да 
ће исте отклонити најкасније у року од три дана а ако су недостаци такве врсте да Наручилац због 
истих неће да прими добра, Испоручилац је дужан исте отклонити одмах односно у најкраћем 
могућем року.  
 
У случају да Испоручилац не приступи отклањању примедби и недостатака, сагласан је да 
Наручилац може о трошку Испоручиоца отклонити недостатке. 
 
 

Члан 9. 
(квалитет добара и уградње) 

 
Сва добра морају бити испоручена и уграђена како је предвиђено техничком документацијом 
Наручиоца, правилно по техничким прописима и стандардима са квалитетним материјалом.  
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Члан 10.  
 (средства финансијског обезбеђења) 

 
Испоручилац је дужан да приликом потписивања овог уговора достави: 
 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање 
Испоручиоца, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 10 дана дужи од уговореног рока испоруке са уградњом (толики број дана се наводи 
и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене рокови 
испоруке, важност менице мора се продужити. 

 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе у 
уговореном року и на начин предвиђен овим уговором. 
 
Уколико Испоручилац не достави меницу приликом потписивања Уговора, сматраће се да је одбио 
да потпише Уговор и Уговор се неће сматрати закученим. 

 
Испоручилац добара је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора достави:   

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање Испоручиоца, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се 
наводи и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни 
рокови, важност менице мора се продужити. 

 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико Испоручилац не буде извршавао своје 
обавезе на отклањању недостатака за време трајања гарантног рока. 
  

Члан 11. 
(уговорна казна) 

 
Наручилац има право на наплату пенала у висини од 1% од уговорене вредности из члана 3.  став 1. 
овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 4. став 1. овог уговора, с тим да 
укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности из члана 3. став 1. овог 
уговора.  
 
Уговорну казну из претходног става Испоручилац ће платити по испостављеном обрачуну. 
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Члан 12. 
(поверљивост и тајност уговора) 

 
Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује 
безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво 
лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим 
информацијама у циљу извршења уговора. 
 
Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни 
било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а 
који су у вези са овим уговором. 
 
Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора. 

 
       Члан 13. 

(виша сила) 
 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања испоруке уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се 
продужити за време трајања више силе.  
 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене 
вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, 
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
  

Члан 14. 
(измене уговора) 

 
Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати 
обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, у складу са чланом 
115. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 
са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 
набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 

Члан 15. 
(надлежност у случају спора) 

 
Евентуалне спорове по уговору, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а ако у томе не 
успеју, настали спор ће решавати надлежни суд у Бачкој Паланци. 
 
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени 
начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор 
због неиспуњења на начин одређен Законом о облигационим односима.  
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За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 16. 
(завршна одредба) 

 
Овај уговор се закључује даном потписивања истог од стране овлашћених лице уговорних страна и 
достављања менице из члана 10. став 1. овог уговора од стране Испоручиоца.    
 
Уговор се закључује на рок који одговара уговореном року испоруке добара из члана 4. став 1. овог 
уговора. 

 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е 
 
 

                   За Наручиоца                                                                                  За Испоручиоца 
                       директор                                                                                            директор 
           Александар Богуновић 
 

  _________________________                        М.П.                        _________________________ 
  
 
 
 
Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Понуђач је у обавези да потпише и овери модел уговора, са чиме потрврђује да је 
сагласан са одредбама наведеним у истом.  
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IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________ 
(навести назив и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 
 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 
 
 Датум:     М.П.    Потпис понуђача 
 
___________________      __________________________ 
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X – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач/члан групе понуђача _________________________________, 
                                                   (навести назив и седиште) 
даје: 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара, ЈНМВ бр. 1.1.29/2017, наручиоца – ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 Датум:     М.П.        Потпис понуђача/члана групе понуђача 
 
___________________      ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди па је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
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XI - ИЗЈАВА 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) дајемо следећу 

 
 
 

И З Ј А В У  
 

У својству ____________________  
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 
 

(навести назив  и седиште) 
 
 
поштује све 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 у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.1.29/2017, 
наручиоца ЈКП „Комуналпројекта“, Бачка Паланка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Датум       Потпис понуђача/члана групе/подизвођача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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XII - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 
 
На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа: 
 
 

И З Ј А В А 
ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
 
Обавезујемо се да ћемо: 
 

 у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим 
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име 
гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без пдв-а, са 
роком важности 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. 

 у тренутку примопредаје предмета Уговора и испостављања рачуна, Наручиоцу предати 
бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и 
копијом картона депонованих потписа на име гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року у висини од 10% од вредности уговора, без пдв-а, са роком важности 10 дана дужим од 
гарантног рока који наведен у Уговору и клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

 
 
Истовремено, предајом меница се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може 
попунити у складу са Уговором. 

 
Менице ће бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15 
и 76/16) Народне Банке Србије. 
 
Менице ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам 
бити враћена. 
 
У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша 
достављена средства обезбеђења. 
 
 
 
             Датум                                 Потпис понуђача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
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 XIII - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 

 
ДУЖНИК: ______________________________________________ 
Седиште:________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ: ___________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

-за корисника бланко сопствене менице- 
 
КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац) 
Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и 
овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за 
ЈНМВ:   ____________________________, што номинално износи _____________ динара без ПДВ-а, 
а по основу гаранције за добро извршење посла. 
 Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године. 
 Овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника. 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања   М.П.    Дужник – издавалац 
         овлашћења                     менице 
 
_____________________            ________________________ 

                 потпис овлашћеног лица 
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XIII.1 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

 
 
ДУЖНИК: ______________________________________________ 
Седиште:________________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ: ___________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
-за корисника бланко сопствене менице- 

 
КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац) 
Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40 
 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____________________ и 
овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне уговорене вредности из 
Уговора за ЈНМВ:__________________________________________________________________, што 
номинално износи _____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року. 
 Рок важења ове менице је од _______ дана _______ године, до ________ дана ______ године. 
 Овлашћујемо ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника. 
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника. 
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ 
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања   М.П.    Дужник – издавалац 
         овлашћења                 менице 
 
_____________________            ________________________ 

                 потпис овлашћеног лица 
 



  
ЈН: 1.1.29/2017 Хидромашинска и електро опрема за опремање новог бунара Б4 у Обровцу   

50 / 50 
 

XIV – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
 
 
 

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

И З Ј А В У 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 

_______________________________ (навести назив и седиште понуђача, члана групе понуђача, 
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности добара Хидромашинска и електро опрема за 
опремање новог бунара Б4 у Обровцу, број ЈНМВ 1.1.29/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар; 
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; 

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); 

 
 
 
             Датум          Потпис понуђача/члана групе/подизвођача 
      М.П. 
___________________         __________________________ 
 

 


