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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15 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
ЈНМВ број 03/20, одлука бр.37/20-01, од 28.01.2020.године и Решења о формирању
Комисије бр. 38/20-01 од 28.01.2020.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 03/20 – услуга одржавања
хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска
водовода
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

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

5-8

Техничка
документација
и
планови,
односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита

9

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

10

IV

V
VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14-22

VII

Образац понуде

23-26

VIII

Модел уговора

27-30

IX

Образац трошкова припреме понуде

31

X

Образац изјаве о независној понуди

32

XI
XII

Образац потврде о испуњености додатног услова
пословног капацитета
Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа заштите на раду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................
Адреса: …........................................
Интернет страница:.........................

Градска општина Палилула
Бранка Радичевића бр.1,18000 Ниш
www.palilula.eu fax: 018/ 290-604

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Критеријум
Економски најповољнија понуда
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 03/20 су услуге одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода, за годишње
оквирне потребе Градске општине Палилула.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка мале вредности није резервисана.
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Вања Ружић
Е - mail адреса: vanja.ruzic@palilula.eu
Факс: 018/290-604
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 03/20 су услуге одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода на територији
Градске општине Палилула.
У општем речнику набавке означена је под ознаком ОРН - КАО9-за третирање воде

2. Партије
Предметна јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

Б
Р

НАСЕЉЕ

1

ГАБРОВАЦ
-Зелениште

УДАЉЕНОСТ
РЕЗЕРВОАРА
ОД ЦЕНТРА
ГРАДА

Р. 7км
возилом и
+50м
пешке

ТИП
ХЛОРИНАТОРА

вакуум
хлоринатор
запремине
30л
са зидним
носачем и
инсталацијом
за воду и
хлор

ОПИС СТАЊА И РАДОВА
Р- Налази се у селу. Доток воде на
доводу у резервоар већи од 2л/с.
Резервоар снабдева 2 (две) јавне
чесме. Резервоар је запремине
60м3
Оквирна дужина разводне мреже је
око 1.500м.(+/ - 100м)
Обавеза понуђача је редовна
испорука средстава за
дезинфекцију (у складу са
Правилником о дезинфекцији и
прегледу воде за пиће), на локацији
хлоринаторске станице, дозирање
средстава према дотоку у
резервоар и редовно текуће
одржавање хлоринаторске станице
Вођење дневника рада и давање
извештаја.
Обавеза Наручиоца и корисника
је:
-Санација поплаве затварачнице
-Отпушење прелива
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2

БЕРБАТОВО

Р1 -13км
возилом
+300м
пешке

вакуум
хлоринатор
2х 50лит.

Р -Налази се на брду - видиковцу
изнад села, запремине 60 м3.
Просечни доток воде у резервоар у
претходном периоду је цца 2 лит./с
Резервоар снабдева 185
домаћинстава.
Оквирна дужина разводне мреже
7.500м.
Обавеза понуђача је
редовна испорука средстава за
дезинфекцију (у складу са
Правилником о дезинфекцији и
прегледу воде за пиће), на локацији
хлоринаторске станице, дозирање
средстава према дотоку у
резервоар. Текуће одржавање
хлоринаторске станице
Вођење дневника рада и давање
извештаја.

3

ВУКМАНОВО 11км

возилом и
500м
пешке

вакуум
хлоринатор
100лит.

Дуплекс резервоар 2 х 60 м3 ван
села – изнад игралишта.
Мерени доток у резервоар је већи
од 2 l/s. Водовод снабдева 110
домаћинстава.
Оквирна дужина водоводне мреже
4.000м.
Обавеза понуђача:
Редовна испорука средстава за
дезинфекцију (у складу са
Правилником о дезинфекцији и
прегледу воде за пиће), на локацији
хлоринаторске станице, дозирање
средстава према дотоку у
резервоар. Текуће одржавање
хлоринаторске станице.
Вођење дневника рада и давање
извештаја.
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4

ДОЊЕ
ВЛАСЕ

11км
возилом,
500м
пешице

вакуум
хлоринатор
100лит

Резервоара изнад села.
Запремина резервоара 60 м3,
доток воде у резервоар и преко
3 l/s –када није замуљен
водозахват. Водом из резервоара
снабдева се око 130 домаћинстава.
Оквирна дужина цевовода - мреже
4.500м.
Обавезе понуђача:
Редовна испорука средстава за
дезинфекцију (у складу са
Правилником о дезинфекцији и
прегледу воде за пиће), на локацији
хлоринаторске станице, дозирање
средстава према дотоку у
резервоар. Текуће одржавање
хлоринаторске станице
Вођење дневника рада и давање
извештаја.

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:
- Лице које обавља послове континуиране дезинфекције мора да буде обучено за
рад са хлоринатором и хлором или другим дезинфекциним средством.
- Понуђач уписује у дневник рада све радове, услуге и битна запажања стања
опреме хоринаторских станица и рада водовода.
- Узорковање воде и испитивање вршиће Институт за јавно здравље Ниш, на основу
уговора који Градска општина Палилула има са истим, тако да ову врсту испитивања
понуђач не треба уврстити у цену понуде.
- Сваку допуну хлоринаторске станице пружалац услуге је у обавези да врши уз
писмено информисање представника Савета грађана, који ће извршити потврду
потписом.
- Уз сваки месечни рачун који понуђач доставља на наплату, прилаже потписани
извод из дневника рада и технички извештај за тај месец.
- Наручилац има право да врши контролу воде, и уколико резултат не задовољава,
поновно испитивање узорка од стране Института за јавно здравље, пада на терет
понуђача.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
-

-

-

-

-

-

-

-

Набавка, транспорт и испорука на висинске објекте станица водовода
атестираног хлора min12mgSM/l у одговарајућој амбалажи / количине
обрачунава понуђач, на бази капацитета водовода/
Редовно и непрекидно пуњење хлоринаторских уређаја хлорним
раствором, подешавање дозирања и корекције према мерењу резидуала
хлора у мрежи сеоског водовода /због промене дотока са каптаже/
Одржавање исправности: Хлоринаторског уређаја, усисног цевовода,
вакумске коморе , доз вентила и потисног цевовода са инјекторском
групом, арматуре погонске воде.
Редовно чишћење и испирање: Усисно-потисних цевовода, инектора - од
каменца /због тврдих вода/
Замена неисправних делова пумпе: ПВЦ дозирног вентила и свих осталих
цевовода ( прснутих или зачепљених од каменца ) за пуњење и дозирање
уређаја
Понуђач обезбеђује на свим сеоским водоводима интерну контролу
хлорисања воде 1- пута месечно , редовно узорковање у мрежи, мерење,
корекција дозирања и упис у дневник рада.
Периодично узорковање и микробиолошка анализа воде од стране
овлашћене институције.
Допуна амортизоване ХТЗ опреме за рад на станици и санитарних
средстава.
Понуђач уписује у дневник рада све радове, услуге и битна запажања
стања опреме хлоринаторске станице и стања опреме и рада водовода.
За евентуалне кварове и прекиде рада станице или водовода – Понуђач
хитно интервенише и обавештава наручиоца у најкраћем могућем року а
најкасније у року од 3 сата од момента опажања квара/неправилности.
Уз сваки месечни рачун који понуђач доставља за наплату, прилаже извод
дневника рада и технички извештај – за тај месец.
О посебним проблемима у раду водовода и хлорисања пијаће воде,
испоручилац услуге информише наручиоца, или Савет грађана.
Лица које обављају послове континуиране дезинфекције морају да буду
обучена за рад са хлоринатором и хлором или другим дезинфекциним
средством.
Понуђач обезбеђује одговарајућу заштитну опрему за руковање хлором
и одговоран је за комплетан поступак одржавања водовода у складу са
Законом који регулише област која је предмет ове набавке укључујући
позитивно правне прописе који се примењују.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 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 кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.) пословни капацитет:

да је у последње три године пружао услуге које су исте или сличне предмету
јавне набавке у збирном износу од најмање 2.400.000,00 динара(
двамилионачетроститинахиљададинара).

да поседује сертификате:

ISO 9001:2008 или еквивалент за систем менаџмента квалитетом за област
сертификације:хлорисање воде и одржавање хлоринаторских станица-дезинфекција
и испирање резервоара и мрежа,

ISO 14001 или еквивалент за систем управљања заштитом животне средине за
област сертификације:хлорисање воде и одржавање хлоринаторских станицадезинфекција и испирање резервоара и мрежа,

OHSAS или еквивалент за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу
на раду за област сертификације: хлорисање воде и одржавање хлоринаторских
станица-дезинфекција и испирање резервоара и мрежа
2.) кадровски капацитет:

да понуђач поседује лиценцу - одговорни извођач радова поседује лиценцу 414
или 432 Инжењерске Коморе Србије.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, 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
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује на следећи начин:
 да има неопходан пословни капацитет, односно да је у последње три године
пружао услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном износу од
најмање 2.400.000,00 динара, понуђач доказује достављањем потврде
наручилаца односно корисника ове услуге и копије уговора које је закључио у
периоду од претходне 3 године, закључно са даном објављивања ове
документације
( Напомена доставити потврду из поглавља XI или копије уговора)
 фотокопије сертификата за ISO и OHSAS стандард/е ( или еквивалент).
 да има неопходан кадровски капацитет, понуђач доказује достављањем
фотокопије важеће лиценце и фотокопије уговора о радном ангажовању за лице/а
запослене ког понуђача тј за сва лица која ће вршити хлорисање/одржавање .
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуге одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за
пиће на резервоарима четири сеоска водовода на територији Градске општине Палилула
03/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
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);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5)
Понуђач испуњава додатне услове и то: Право на учешће у поступку има понуђач ако
располаже довољним техничким капацитетом:
• Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста морају
задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара у свему у складу са
важећим прописима.

- Право на учешће у поступку има понуђач ако поседује:
 Доказ да је у последње три године пружао услуге које су исте или сличне
предмету јавне набавке у збирном износу од најмање 2.400.000,00
динара.
 да поседује сертификат ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS или
еквивалент.
 Доказ о радном ангажовању за лице/а запослене ког понуђача тј за сва
лица која ће вршити хлорисање/одржавање(понуђач доказује
достављањем фотокопије важеће лиценце и фотокопије уговора)
Место:
Датум:

Понуђач:
М.П.

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

12/34
/34

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке услуге одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за
пиће на резервоарима четири сеоска водовода 03/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

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

Место:
Датум:

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду 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 учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Градска општина Палилула, ул.Бранка Радичевића
бр.1, 18000 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге одржавања
хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима четири
сеоска водовода 03/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 06.02.2020.године, до 14:00 часова.
Из разлога што прецизнијег увида у ситуацију, уколико су заинтересовани
понуђачи могу да обиђу локације сеских резервоара, уз унапред прослеђен
писмени захтев, за договор око термина (најкасније до 05.02.2020.године до
10:00 часова)
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. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.
2.
3.
4.



5.

6.
7.

Изјаву о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона,
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона (уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем),
Образац понуде попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен,
Доказе о испуњавању посебних услова
да има неопходан пословни капацитет, односно да је у последње три године
пружао услуге које су исте или сличне предмету јавне набавке у збирном износу од
најмање 2.400.000,00 динара, понуђач доказује достављањем потврде
наручилаца односно корисника ове услуге и копије уговора које је закључио у
периоду од 3 наведене године, закључно са даном објављивања ове
документације
( Напомена доставити потврду из поглавља XI или копије уговора)
фотокопије сертификата за ISO и OHSAS стандарде.
да има неопходан кадровски капацитет, понуђач доказује достављањем
фотокопије важеће лиценце и фотокопије уговора о радном ангажовању за сва
лица запослена ког понуђача која ће вршити хлорисање
Модел уговора,
Образац изјаве о независној понуди,
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8.
9.

Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (уколико понуђач подноси
понуду са подизвођачем),
Образац структуре цене .

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге,
инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан и
печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду
подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце
копирати у потребном броју примерака.
Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је
предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.
Уколико се неко празно поље не треба понунити, на исто ставити косу црту (/).
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације
попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од
стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом. Модел уговора потребно је попунити парафирати и оверити печатом
на за то предвиђеном месту, чиме потврђујете да прихватате све елементе уговора.
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
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: Градска општина
Палилула-Ниш, ул.Бранка Радичевића бр.1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода 03/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода 03/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода 03/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одржавања хлоринаторских
станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода
03/20- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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 назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V тачка 1.3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
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 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V тачка 1.3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок , начин и услове плаћања даје Понуђач у обрасцу понуде (VII-Образац понуде,
тачка 5).
Рок плаћања је 20 дана од дана испостављања фактуре, на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача за претходни месец.Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.3. Други захтеви
Уговор се закључује на период од 12 месеци тј од дана потписивања уговора.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За предметну јавну набавку није потребно достављати средство финансијског
обезбеђења.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца
Градска општина Палилула-Ниш, ул.Бранка Радичевића бр.1,Ниш, електронске
поште на e-mail vanja.ruzic@palilula.eu ,или факсом на број 018/290-604 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.03/20 – услуге
одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на
резервоарима четири сеоска водовода.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
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.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу 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.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

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

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на
основу следећих пондера, чији укупни збир износи 100.
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Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим елементима:
Р.бр. елемент критеријума
1. Квалитет услуге
2. Понуђена цена

пондер
45
55

Укупан износ пондера
100
1. Квалитет услуге огледа се у поседовању закључених уговора понуђача за:
1.1 Важећи уговор за набавку атестираног хлора за хлорисање воде за
пиће………………………………………………………………………….15 пондера
1.2 Важећи уговор за контролу квалитета хлорисане воде за пиће…..15 пондера
1.3 Важећи уговор за контролу безбедности рада на објектима за хлoрисање са
овлашћеном институцијом ……………………………………………...15 пондера
Укупно:45 пондера
Напомена: Понуђач који поседује већ закључене уговоре, који су предмет оцењивања
и рангирања понуда према елементу квалитет услуге, подноси копије уговора уз
понуду.
2. Понуђена цена
Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најповољније цене и цене из
сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добија максималан број бодова. Број бодова
за укупну цену услуге из понуде осталих понуда израчунава се према формули:

A
B
Где је:

x

C

А – понуда са најнижом ценом
B – понуда за коју се израчунава број пондера
C – максимални број пондера за понуђену цену (55)
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У ситуацији када постоје две или више понуда које имају исти број пондера, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.
Уколико постоје понуде који имају исти број пондера и исту понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда која је прва стигла код Наручиоца.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве из поглавља V одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу наручуиоца
Градска општина Пaлилула-Ниш, ул.Бранка Радичевића бр.1, Ниш, електронском
поштом на e-mail vanja.ruzic@palilula.eu , факсом на број 018/290-604 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се налази на сајту
Kомисије за заштиту права, http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

23. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који
нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати
понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у
коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра
страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла
није већа од 5 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.

24.

УПОТРЕБА ПЕЧАТА

Употреба печата није обавезна.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр
од
за јавну набавку услуга
одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима
четири сеоска водовода на територији Градске општине Пантелеј , ЈНМВ бр.03/20
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

М.П.

Потпис понуђача

М.П.

Потпис понуђача

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

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

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

2)

М.П.

Потпис понуђача

М.П.

Потпис понуђача

М.П.

Потпис понуђача

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди .
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5.) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка услуге- одржавања хлоринаторских
станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода:

Рб.

1

Опис услуге

Износ ПДВ
за месечни
рачун

Укупан износ
са ПДВ
месечно

Укупан износ
БЕЗ ПДВ
За период
од 12
месеци

Износ ПДВ
За период
од 12
месеци

Укупан износ
са ПДВ
За период
од 12
месеци

Одржавања хлоринаторских
станица за хлорисање воде за
пиће на резервоарима четири
сеоска водовода

Рб.

1

Укупан износ
БЕЗ ПДВ
месечно

Опис услуге
Одржавања хлоринаторских
станица за хлорисање воде
за пиће на резервоарима
четири сеоска водовода

РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
-Рок важења понуде
неће се узети у обзир)
-Рок плаћања

дана( минимум 30 дана – понуда са

краћом роком

дана ( не краћи од 20 дана)

-Услови плаћања – у горе предвиђеном року, након испоставе компленте
веродостојне документације

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ
услуга одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на
резервоарима четири сеоска водовода на територији Градске општине
Палилула
Закључен између:
Наручиоца: Градска општина Палилула-Ниш
са седиштем у Нишу, улица Бранка Радичевића бр.1,
ПИБ 103618293 , Матични број: 17614738
Телефон: 018/290-600 , Телефакс: 018/290-604
коју заступа председник Александар Ждрале (у
даљем тексту:Наручилац.)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручиоц),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:03/20.
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр.
од...............................
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број
124/2012,14/15 i 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности - услуга
одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима
четири сеоска водовода - ЈН 03/20, на основу позива објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страни наручиоца;
 да је Испоручилац доставио понуду број
од
, која у
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу
и саставни је део увог уговора;
 да је Наручилац Одлуком о додели уговора број
(попуњава
Наручилац) доделио уговор за јавну набавку услуге одржавања
хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима четири
сеоска водовода. – ЈНМВ 03/20
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Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуге текућег одржавања хлоринаторских станица за
хлорисање воде за пиће, на резервоарима, за сваки од 4 сеоскa водовода на
територији ГО Палилула: село Вукманово, село Бербатово, село Доње Власе, село
Габровац за период од 12 месеци (од дана закључења уговора), на начин и у
складу са понудом пружаоца услуга бр._
Од
године, која је саставни део уговора, датој у поступку јавне
набавке бр. 03/20.
Члан 2.
Цена уговореног посла дата у понуди Пружаоца услуга бр.
од
године износи
динара без обрачунатог ПДВ- а на месечном
нивоу, што за период од 12 месеци износи
(
)
динара,
без урачунатог ПДВ-а, односно
динара и словима (
) са
урачунатим ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Члан 3.
Наручилац прихвата цену из понуде и обавезује се да, по достави рачуна са
прилозима за сва 4 водовода, редовно уплаћује месечну услугу одржавања, и то у
року од 20 дана од дана достављања рачуна, на текући рачун Пружаоца услуга број
Код___________________Банке.
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да, у складу са нормативима и стандардима за
уговорену услугу, врши следеће послове за сваки водовод:
-

-

-

-

-

Набавку, транспорт и испорука на висинске објекте станица водовода атестирани
хлор min12mgSM/l у одговарајућој амбалажи / количине обрачунава понуђач, на
бази капацитета водовода/
Редовно и непрекидно пуњење хлоринаторских уређаја хлорним раствором,
подешавање дозирања и корекције према мерењу резидуала хлора у мрежи
сеоског водовода / због промене дотока са каптаже/
Одржава исправност: дозе хлора у хидротехничком делу хлоринаторског уређаја
и резервоара воде, усисног цевовода са корпом, потисног цевовода са и доз
вентила хлора, арматуре погонске воде, и др. елемената Хлоринаторске станице
Редовно чисти и испира: усисно-потисне цевоводе, доз вентил, прекидни вентил
(где је уграђен) и инектора - од каменца / због тврдих вода/
Замену: неисправних / прснутих/ тефлонских цевовода хлора, и осталих
неисправних ( запушених или прснутих цевовода) погонске воде и цевовода
хлора
Интерну контролу хлорисања воде једанпут месечно: узорковање, мерење, упис
у дневник рада
Периодично узорковање и микробиолошка анализа воде од стране овлашћене
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-

институције у обавезном присуству Наручиоца и извршиоца услуге/Понуђача.
Допуну амортизоване ХТЗ опреме за рад на станици и санитарних средстава
Уписује у дневник рада све радове, услуге и битна запажања стања опреме
хлоринаторске станице и стања опреме и рада водовода.
За евентуалне кварове и прекиде рада станице или водовода–хитно
интервенише и обавештава наручиоца, а по потреби и кориснике пијаће воде.
Уз сваки месечни рачун који доставља за наплату, прилаже извод дневника рада
и технички извештај – за тај месец.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Овај Уговор ступа на снагу када га га потпишу обе уговорне стране;
Датумом потписивања сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна
уколико га не потпишу истовремено.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз претходни писани споразум
уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору.
Члан 6.
Овај Уговор се закључује са трајањем до______________(од дана потписа обе
Уговорне стране на период од 12 месеци).
Потрошњом уговорене вредности уговора пре истека рока трајања уговора, уговор
престаје да важи о чему Наручилац обавештава Испоручиоца 30 дана раније.
Члан 7.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној
статусној или организационој промени, као и све друге промене везане за опште
податке као што је текући рачун, адреса, овлашћена лица и сл.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути једнострано,
писменим путем са отказним роком од 30 дана.
Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе.
Уговорне стране су такође сагласне и да се овај Уговор може раскинути споразумно,
писменим путем.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се важеће законске
одредбе.
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Члан 10.
За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне
стране не могу да реше споразумно, а у случају да споразум не постигну, спор ће се
решити пред стварно и месно надлежним Судом.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 3 (три), а Испоручилац 3 (три) примерка.

Наручиоц

Испоручиоц

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за ЈН 03/20, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке 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 средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

Ул.

из

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке у поступку јавне набавке услуге одржавања хлоринаторских
станица за хлорисање воде за пиће, бр 03/20, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац 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 да 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА
ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
Корисник услуга односно наручилац

, са адресом у
издаје

ПОТВРДУ
Да

је

за потребе корисника односно наручиоца

посла
, са адресом

понуђач

, са задовољавајућим квалитетом,
извршио услугу одржавања хлоринаторских станица у периоду од
до
године, бр.уговора

Понуђач
је
извршио
услугу
одржавања хлоринаторских станица по уговорима о пружању услуга које су
предмет јавне набавке у вредности од
динара у траженом
трогодишњем периоду.
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуга одржавања
хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима седам
сеоских водовода на територији Градске општине Палилула број ЈНМВ 03/20, за
потребе Градске општине Палилула, која има право да код издаваоца потврде
изврши накнадну проверу података садржаних у потврди увидом у извршени
посао.

Место и датум:

КОРИСНИК УСЛУГА/НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Напомена: Издавалац потврде (корисник услуге/наручилац) не мора бити
наручилац у складу са Законом о јавним набавкама.
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XII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач

(навести

име

понуђача)

у

поступку јавне набавке услуге одржавања хлоринаторских станица за хлорисање
воде за пиће на резервоарима четири сеоска водовода, ЈНМВ број 03/20, поштовао
је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности.

Место

МП
(потпис овлашћеног лица)

Датум:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране свих учесника из групе понуђача.
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