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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12, 14/15 и
68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-51
од 24.03.2016. и Решења о образовању комисије бр. 06-52 од 24.03.2016. године,
припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Израда
хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског
пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења
губитака.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ
01203870, интернет страница: www.priboj.rs.
2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности
сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке - набавка услуге: Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр. 4044/16 .
4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
5. Контакт:
технички део:
Љубомир Милићевић и Ирфан Ибрагић,
конкурсна документација: Удовичић Огњенка, фах: 033-2452-005;
е-mail:direkcijapbjn@gmail.com.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-

Опис предмета јавне набавке:

Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског
пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења
губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16 .
-

Назив и ознака из општег речника набавке
71800000-саветодавне услуге за водоснабдевање и отпадне воде;
71242000-израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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PROJEKTNI ZADATAK ZA PROJEKAT:”HIDRAULIĈKA ANALIZA
VODOVODNOG SISTEMA PRIBOJA
SA CILJEM UNAPREĐENJA SISTEMA I SMANJENJA GUBITAKA”
UVOD
Priboj se snabdeva vodom iz tri karstna izvora i Radoinjskog jezera /vodostan HE Bistrica/.
Sirova voda se do Postrojenja za prečišćavanje vode transportuje: čeličnim cevovodom dužine
oko
27,5 km /Ø 300, Ø 500, Ø 660mm/ i PVC cevovodom dužine oko 3,5km / Ø 125mm/.
Čista voda se, od Postrojenja transportuje glavnim, /primarnim/ cevovodm dužine oko 17,5km.
Cevi su čilične i liveno-gvozdene / Ø 660, Ø400, Ø 350, Ø 300, Ø250, Ø 200, Ø100, Ø 80mm/.
i
Cevovodi su raĎeni 1972., 1974., 1984., 1988. godine.
Sekundarna mreža je duga preko 120 km i najvećim delom je graĎena 1930., 1953., 1974. i
1975.
godine. IzgraĎena je od različitih materijala i prečnika od 13mm do 80mm.
Rezervoar ''Goduša'' je izgraĎen 1978. godine i nije u funkciji jer zbog velikih gubitaka vode,
klizišta i nedovoljnog prečnika cevovoda, voda ne može da doĎe do njega.
Zbog velike starosti primarnog cevovoda /28-44 godine/ i sekundarnog cevovoda /41-86
godina/,
kao i zbog klizišta, postje ogromni gubici vode iz vodovodnog sistema.
Većina sektorskih zatvarača je neispravna i ugraĎeni su neodgovarajućim šahtovima malih
dimenzija u kojima ih nije moguće zameniti niti ugraditi dodatnu opremu.
Zbog neispravnih sektorskih zatvarača nemoguće je efikasno popravljati kvarove na mreži jer
je
često potrebno zatvoriti vodu u celom gradu ili velikom delu naselja, da bi se otklonio najmanji
kvar.
Zbog svog izuzetnog značaja u dijagnostici postojećeg stanja i stvaranju uslova za donošenje
optimalnih odluka za dalji rad u oblasti vodosnabdevanja Priboja, naglasak je stavljen na
prikupljanje podataka, stručno sagledavanje postojećeg stanja i naročito na izradu matematičkih
modela sa hidrauličkom analizom kontinualnom simulacijom.
Primenom ovih matematičkih modela i odgovarajućom kompjuterskom podrškom omogućava
se detaljno sagledavanje stanja vodovodnog sistema i utvrdjivanje tačne dijagnoze kao i
adekvatna metoda za njegovo poboljšanje.
PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA
Da bi se sagledalo postojeće stanje vodovodnog sistema Priboj sa dijagnostikom i predlogom
rešenja kao i budući razvoj vodovodnog sistema do 2036. godine, uraditi hidrauličku analizu
kontinualnom simulacijom na matematičkom modelu sa predlogom daljeg razvoja vodovodnog
sistema Priboj.
Specifikacija aktivnosti:

IDENTIFIKACIJA OBJEKATA SISTEMA
Prikupljanje i proučavanje postojeće dokumentacije
Obilazak vodovodnih objekata na terenu izvorišta, postrojenja za prečišćavanje vode,
dovoda vode od izvorišta do potrošača, rezervoara, distribucione mreže i dr) u cilju
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prikupljanja podataka, upoznavanja i provere osnovnih karakteristika.
Na osnovu proučavanja raspoložive dokumentacije i upoznavanja sa osnovnim
karakteristikama objekata u vodovodnom sistemu (terenski podaci) i ostalim
podacima važnim za vodosnabdevanje, dati predlog za sprovodjenje dopunskih
radova sa predmerom i predračunom koji treba da obezbede potrebne ulazne podatke
za ocenu rada distribucionog sistema, kao što su:
1) neophodan broj, položaj i dimenzije mernih mesta
2) zamena neispravnih sektorskih zatvarače koji će učestvovati u preusmeravanju
tečenja u cevovodima i ugradnja potrebnih dodatnih sektorskih zatvarača, i dr.
Formiranje situacije primenom savremene tehnologije postojećeg distribucionog
sistema sa podacima o svim cevovodima (prečnici, dužine, vrsta cevnog materijala, itd),
rezervoarima (kote, zapremine, itd) i ostalim objektima specifičnim za vodovod.
Koristeći podatke o potrošnji vode preko kućnih vodomera, koji se vode preko
čitačkih knjiga, odrediti potrošnju u pojedinim zonama, područjima grada, odnosno
potrošnju prema tehničkim mogućnostima računskog centra, sagledati formiranje
datoteke proizvodnje i potrošnje vode po kategorijama potrošača i iste vezati na
mrežu matematičkog modela za godinu koja je reprezentativna. Izvršiti sva potrebna
merenja na terenu uz pomoć savremene opreme (UZM protoka, logeri za protok i
pritisak) u cilju stvaranja datoteke za proizvodnju i potrošnju vode.
Svi radovi navedeni u tački 1. će se obaviti u saradnji sa JKP "Usluga" Priboj.
IZRADA MATEMATIĈKOG MODELA
Uraditi matematički model distribucionog vodovodnog sistema u koji se uključuju svi
objekti sa značajnim karakteristikama da bi isti mogao da simulira realan rad. Potrošnju
vode i matematički model vezati za urbane celine, statističke krugove, ili područja.
TARIRANJE MATEMATIĈKOG MODELA
Matematički model sadrži, pored činjenica koje su utvrdjene sa sigurnošću, jedan broj
pretpostavki i hipoteza o karakteristikama pojedinih elemenata i ponašanju sistema.
Dokazati valjanost modela i pretpostavki poredjenjem rezultata simulacije sa stvarnim
ponašanjem sistema. Naručilac je u obavezi da zajedno sa Projektantom prikupi podatke o
stvarnom radu vodovoda: kretanje nivoa vode u rezervoarima, promene protoka vode i
pritisaka na mernim mestima, a na osnovu programa koji daje Projektant. Na osnovu
kalibrisanog modela dati dijagnozu rada postojećeg sistema (otvorenost zatvrača, prečnici
cevovoda, rad rezervoara, izdašnosti iozvorišta i proizvodnost postorojenja za
prečišćavanje...)
ANALIZA RADA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA
Sprovesti hidraulički proračun kontinualnom simulacijom i izvršiti potrebne analize rada
distribucionog sistema uključujući sve objekte: rezervoare, mrežu i ostale objekte koji su od
značaja za simulaciju, koristeći adekvatne pakete programa na PC računare. Hidrauličke
proračune i analize rada vodovodnog sistema sprovesti za karakteristične režime potrošnje
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vode. U slučaju da se prilikom prikupljanja podataka i merenja karakterističnih veličina
(kretanje nivoa vode u rezervoarima, promene protoka vode i pritisaka na mernim mestima i
dr.) i izradom hidrauličkog proračuna i analiza ne zabeleže karakteristični režimi proizvodnje i
potrošnje vode potrebo je obavezno isto ponoviti.
PREDLOZI REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
Na osnovu sprovedenih proračuna i analiza rada vodovodnog sistema dati predlog za
rekonstruikciju i dogradnju, sa ciljem da isti zadovolje potrošnju vode do 2036.godine.
definisati neophodne rekonstrukcije u cilju otklanjanja uskih grla u mreži, poboljšanja
rada postojećih rezervoara, i dr.
2. dati optimalno rešenje dogradnje potrebnih objekata i plasmana vode iz postojećeg
izvorišta.
c) definisati prostorno i visinski položaj novih rezervoara i drugih objekata ukoliko su
potrebni
d) izvršiti neophodne hidrauličke analize neredovnih stanja nastalih ispadom pojedinih
vodovodnih sistema i njihov uticaj na snabdevanje potrošača vodom.

1.

BUDUĆE POTREBE U VODI
Koristeći postojeću dokumentaciju kojom su definisani budući razvojni planovi grada i okolnih
naselja i potrebe u vodi, kao i aktuelno stanje na terenu, definisati buduće potrebe u vodi sa
prostornom preraspodelom. Istu vezati za matematički model distribucionog sistema. Planske
potrebe u vodi definisati za period do 2036.godine.
ANALIZA RADA BUDUĆEG STANJA DISTRIBUCIONOG SISTEMA
Za definisane buduće količine vode iz pretnodne tačke izvršiti potrebne hidrauličke analize
distribucionog sistema korišćenjem postojećih i budućih kapaciteta izvorišta, a za potrebe u vodi
do 2036.godine. Za optimalno rešenje definisati potrebne objekte u prostoru i vremenu, uz
maksimalno korišćenje postojeće mreže i objekata.
GRAFIKA DISTRIBUCIONE MREŽE
Obraditi postojeće stanje distribucionog sistema sa svim rasloloživim podacima primenom
novijih tehnologija na računarima. Potrebne atribute usaglasiti sa predstavnicima JKP "Usluga"
kako bi se po zavšenom elaboratu obavila potrebna obuka i nastavila dogradnja elemenata
vodovoda sa novim objektima i po potrebi izvršila korekcija postojećih podataka.
Rezulatate iz matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja distribucinog sistema analizirati
grafički na računaru koristeći pakete za grafiku, kako bi se preglednije pratila geometrija mreže i
interpretirali rezultati proračuna.
Automatskom grafikom distribucione mreže, pored praćenja geometrije i hidrauličkih rezultata,
omogućiti pregled baze podataka svih objekata.
Grafički i tabelarno obraditi geometriju sistema i hidrauličke rezultate koristeći odgovarajuće
pakete programa.
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REZIME I ZAKLJUĈAK
Iz prethodnih tačaka dati u sažetoj formi sledeće:
a)
b)

c)

Pregled sprovedenih radova, analiza i proračuna sa osnovnim rezultatima.
Dati zaključke zasnovane na prethodnim analizama, gde treba oceniti rad postojećeg
vodovodnog sistema, i pojedinih objekata sa isticanjem važnih elemenata koji utiču
na loš, odnosno dobar rad sistema, lociranje "uskih grla"; odredjivanje područja
mreže sa ekstremnim pritiscima (visokim ili nedovoljnim); potrebe za proširenjem
mreže. Oceniti ulogu rezervoara i drugih objekata u pogledu njihove lokacije,
zapremine i sl.
Dati rekapitulaciju za izgradnju novih objekate za prihvat i plasman potrebne
količine vode do 2036.godine sa postojećih i budućih izvorišta.

Elaboratom treba preciznije odrediti radove koje treba sprovesti, vodeći računa o potrebama i
mogućnostima Investitora.
Predložene intervencije i dogradnju koju treba izvršiti dati u fazama, uzevši u obzir da se
postupno izvode radovi koji zahtevaju etapno ulaganje finansijskih sredstava, uz maksimalno
korišćenje postojećeg sistema, kao i proširenog po predlogu datim rešenjem.
I Faza. Radove koje treba izvesti u prvoj fazi treba rešenjem predložiti vodeći računa da to budu
oni radovi koji se mogu i moraju odmah izvesti kako bi se smanjili gubici u sistemu, održavanje
vodovoda postalo efikasnije, brže i kvalitetnije sa minimalnim potrebnim trajanjem isključenja,
da doprinese poboljšanju postojećeg stanja snabdevanja vodom. U ovoj fazi obavezno definisati
- mikrolokaciju stalnih mernih mesta u sistemu sa dimenzijama i potrebnom opremom.
- predlog za zamenu dotrajalih i definisanje čvorova ugradnje novih sektorskih zatvarača,
vazdušnih ventila, muljnih ispusta i dr. opreme.
- predlog naselja po prioritetima za zamenu postojećih vodomera, vodomerima sa
radioočitavanjem i sl.
Elaborat mora da sadrži fizički obim i finansijsku vrednost predloženih radova.
II Faza. U drugoj fazi predložiti radove koje treba sprovesti koji su neophodni da se izvedu u
cilju ekonomičnijeg prijema vode iz postojećeg izvorišta i boljeg plasmana vode do potrošača.
III Faza. Izgradnja objekata u distribucionom sistemu za čiju su izgradnju potrebna znatna
finansijska sredstva za prijem vode do 2036.godine.
10. PODLOGE
Svu postojeću dokumentaciju i potrebne podloge za izradu Hidrauliĉke analize
obezbedjuje Investitor.
Projektant je u obavezi da po završetku ugovorenih radova preda odgovarajući elaborat,
disketu sa ulaznim podacima matematiĉkih modela i da održi prezentaciju Hidrauliĉke
analize sa predlogom daljeg razvoja pred predstavnicima Investitora.
Izabrani ponuĊaĉ preuzima obavezu da sprovede kompletnu proceduru za dobijanje
graĊevinske dozvole (moguće izdavanje lokacijskih uslova kao i sve neophodne
saglasnosti).
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (у складу са чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама)
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ чл. 75. Закона о јавним набавкама
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвршиоца, односно достављају сви чланови
групе заједничке понуде.
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.
Доказ за правна лица:
- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју 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;
- 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;
- Уверење (извод) из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за
законског заступника 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 - захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, или према месту пребивалишта.
Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказе за
сваког од њих.
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Доказ за предузетнике и физичка лица:
-Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али
према месту пребивалишта.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
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;
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
-потврде Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за привредне регистре да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно достављају
сви чланови групе заједничке понуде.
Доказ из става А. тачке 2 и 3 не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
4. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Напомена: Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвршиоца, односно
достављају сви чланови групе.
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Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.ЗЈН
1. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом :
1.1. да је за период од претходне три године (2013, 2014. и 2015.) израдио
најмање 5 математичких модела хидрауличке анализе дистрибуционог
водоводног система.
Доказ:
1.2 референтна листа (Образац бр. 13) са уписаним подацима о наручиоцима,
математичком моделу и години израде математичког модела;
1.3 Потврда наручилаца (Образац бр.14) о извршеној услузи израде модела наведеној
у референтној листи.
Напомена: Образац бр. 14 мође бити дат на оргиналном обрасцу из конкурсне
документације или потврди која садржи све елементе као и образац.
2. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом :
да има дипл. грађевинског инжењера са лиценцом 313 или 314 - одговорни
пројектант грађевинских објеката хидроградње или одговорни пројектант
хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације, запосленог или
ангажованог у складу са Законом о раду.
Доказ:
2.1 Фотокопија М обрасца, односно радне књижице или фотокопије уговора о
раду или фотокопије уговора о повременим и привременим пословима или
уговора о делу који на несумњив начин потврђује да понуђач располаже
траженим кадровским капацитетом;
2.2 фотокопија личне лиценце;
2.3 фотокопија потврде ИКС-а о важности лиценце за текућу годину.
Напомена: Уговор о радном ангажовању мора да буде закључен за период извршења
предметне услуге.
3. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом :
2 или више мобилних мерача протока;
најмање 10 логера за проток и притисак.
Доказ:
- Изјава понуђача о довољном техничком капацитету (образац бр.15)
или фотокопија пописне листе, потписана од стране овлашћеног лица и оверена, у којој
је назначено предметно основно средство са датумом 31.12.2015. год. или
књиговодствене картице основних средстава или уговор о куповини или рачун ако су у
власништву понуђача, или уговор о закупу или уговор о пословно-техничкој сарадњи
или било који други доказ који несумњиво потврђује да понуђач располаже траженим
техничким капацитетом.
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В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова из става А) тачка 1. до 3. може се доказивати
достављањем наведених доказа ИЛИ достављањем Изјаве понуђача о
испуњавању услова - ОБРАЗАЦ бр. 3, односно, ОБРАЗАЦ бр. 4 - Изјаве
подизвођача или ОБРАЗАЦ бр. 5 - Изјаве члана групе.
2. Испуњеност додатних услова који се односе на пословни и технички
капацитет из става Б) понуђачи доказују достављањем одговарајућих
образаца (бр. 13 и 14) и тражених доказа из става Б) тачка 2.1, 2.2 и 2.3.
3. У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност додатног услова који се
односи на технички капацитет, (став Б) тачка 3.) понуђач може доказивати
достављањем „Изјаве понуђача о довољном техничком капацитету“
(образац бр. 15) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава додатни услов техничког капацитета.
4. Наручилац може, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и
додатних услова из става А) и Б) а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
5. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
6. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о
упису у Регистар понуђача.
7. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на
српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране судског тумача.
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
попуњен образац бр.1 „Спецификација услуге“..........................................стр.20
попуњен образац бр.2 „Понуда“
У обрасцу понуде уписати назив понуђача и све податке о
понуђачу; заокружити понуђени одговор а или б или в у вези
са наступом понуђача, односно да ли понуђач наступа
самостално или са подизвршиоцем или са заједничком
понудом; заокружити ДА или НЕ за рок извршења услуге,
начин плаћања; рок важења понуде и укупну цену услуге (без
и са ПДВ-ом).
......................................................................................................................................стр. 21
образац бр.3 „Изјава понуђача о испуњавању услова“ ......................стр. 23
образац бр.4 „Изјава подизвршиоца о испуњавању услова“ .............стр.24
образац бр.5 „Изјава члана групе о испуњавању услова“ ...................стр.25
образац бр.6 „Изјава подносиоца понуде да не наступа са
подизвршиоцем“ ..........................................................................................стр. 26
образац бр.7 „Изјава о ангажовању подизвршиоца“
у случају кад понуђач наступа са подизвршиоцима ….........................................стр.27
образац бр.8 „ Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду“
......................................................................................................................................стр. 28
Уз ову „Изјаву“потребно је доставити и споразум чланова групе који мора имати
податке предвиђене чланом 81.став 4. ЗЈН.
образац бр.9 „ Подаци о члану групе“.....................................................стр. 29
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образац бр.10 „Изјава о независној понуди“..........................................стр.30
образац бр.11 „Изјава о поштовању обавеза у складу са чл.75. став 2.
ЗЈН“.................................................................................................................стр.31
образац бр.13 „Референтна листа“..........................................................стр. 32
образац бр.14 „Потврде наручилаца“......................................................стр. 33
образац бр.15. „Изјава понуђача о довољном техничком капацитету“
..........................................................................................................................стр.34
образац бр.12 „Трошкови припреме понуде“.........................................стр. 35
МОДЕЛ УГОВОРА.....................................................................................стр. 36
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвршиоцем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да Модел уговора, попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвршиоци, односно сви понуђачи из
групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.
Понуђачи, уз понуду, достављају и документацију којом доказују да
испуњавају додатни услов који се односи на кадровски капацитет из прилога
IV. Б) тачка 2, пословни капацитет доказују достављањем образаца бр. 13. и
14, а технички капацитет достављањем обрасца бр.15.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до
05.04.2016. год. до 12,00 часова на адресу Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31
330 Прибој, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за израду хидрауличке анализе,
ЈНМВ бр. 404-4/16.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају
подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих
чланова.
4.1 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких
понуда.
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4.2 Подношење понуде са подизвршиоцем
Ако понуђач у понуди /образац бр. 2/ наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвршиоцу, дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на
подизвршиоце.
Ако понуђач ангажује подизвршиоца дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвршиоца.
Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. ЗЈН. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног
понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвршиоца.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је „Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке, понуда групе понуђача
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. ЗЈН, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ
У року за подношење 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. У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена
мора бити изражена у укупном динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима.
Понуђач је дужан да достави обрасце у складу са изменом конкурсне документације.
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Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде подноси се у
затвореној коверти, до 05.04.2016. год. до 12,00 часова на исти начин на који се
доставља понуда, на адресу Дирекција за изградњу Прибоја, ул. 12. јануар бр. 5, 31 330
Прибој, са назнаком:
„ИЗМЕНА понуде за израду хидрауличке анализе,ЈНМВ бр.404-4/16- НЕ ОТВАРАТИ“
или
„ДОПУНА понуде за израду хидрауличке анализе, ЈНМВ бр.404-4/16”
или
„ОПОЗИВ понуде за израду хидрауличке анализе,ЈНМВ бр.404-4/16-НЕ ОТВАРАТИ ”.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са
назнаком ИЗМЕНА, ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ биће отворена или прочитана на
дан отварања понуда.
7. НАЧИН ПЛАЋАЊА
У року од 45 дана од дана од дана пријема документације и рачуна. Плаћање се врши
уплатом на рачун.
8. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
60 календарских дана од дана закључења уговора.
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом. Цена треба да буде изражена
тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке.
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.
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5
дана од дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно
оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро
извршење посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана
дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења
за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог
од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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У случају самосталног наступа и наступа са подизвршиоцем понуђач доставља
наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде
тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења
ће бити враћена. Менице треба да гласе на наручиоца Општина Прибој, ул 12. јануар
бр.108 ; ПИБ 104625986, МАТ.БР.07158211.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да
извршилац не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде 60 календарских дана од дана отварања понуде.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном
облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде.
12. КРИТЕРИЈУМ
Одлука о додели уговора о јавној набавци предметне услуге донеће се применом
критеријума најнижа понуђена цена (без ПДВ-а), под условом да је понуђач испунио
све захтеве наручиоца тражене конкурсном документацијом.
13. ЈЕДНАКЕ ЦЕНЕ
У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који понуди краћи рок извршења
услуге.
У ситуацији када два или више понуђача понуде исту цену и рок извршења услуге,
предност ће имати понуђач који понуди дужи рок важења понуде.
14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим
је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком
„пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве подносилац понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда.
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15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, од наручиоца Општина Прибој, ул 12.
јануар бр.108, да тражи додатна појашњења у вези са припремом понуде на е-mail:
direkcijapbjn@gmail.com, радним данима у времену од 7,30 до 15,00 часова,
најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење понуда, a наручилац је
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки.
16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија и привреде Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развоја и заштите животне средине Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
17. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
подношење понуда дана 05.04.2016. год. (уторак) у 12,15 часова у просторијама
Канцеларије за локални економски развој, ул. 12. јануар бр. 5/II, Прибој, у присуству
чланова комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници подносилаца понуда.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА
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 подизвршиоца.
19. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или
прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
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-

уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ
изражен словима сматраће се тачним;
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.
20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи сва документа тражена Законом и конкурсном
документацијом.
Наручилац ће одбити понуду ако утврди да иста садржи битне недостатке, у складу са
чланом 106. ЗЈН.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и
конкурсном документацијом.
21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од десет дана од дана отварања
понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
22. 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.
23. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку предметне јавне набавке повређена
права, може уложити захтев за заштиту права сагласно чл. 149. Закона о јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општини Прибој, ул. 12. јануар бр.108,
непосредно или препорученом
пошиљком са повратницом или на е-mail:
direkcijapbjn@gmail.com, радним данима у времену од 7,30 до 15,00 часова, а копија
се истовремено доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара ако захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, у складу са чланом 156.
став 1. тачка 2), односно у износу од 60.000,00 динара сходно чл. 156. став 1. тачка 1)
ако захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, на рачун буџета РС бр:
840-30678845-06, шифра плаћања: 253 или 153; позив на број: ЈНМВ бр. 404-4/16;
сврха: ЗЗП; Општина Прибој; ЈНМВ бр. 404-4/16; корисник: Буџет Републике Србије;
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назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена таксе, потпис овлашћеног лица банке.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. став 1.
Закона о јавним набавкама.
24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац
задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени
комисије друга на ранг листи.
25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно наредних 6 месеци.
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ОБРАЗАЦ бр. 1 – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

1. Израда
хидрауличке
анализе
водоводног система Прибоја са
израдом грађевинског пројекта за
предложена решења са циљем
унапређења система и смањења
губитака.

УКУПНО без ПДВ-а:

__________________________

ПДВ:

__________________________

УКУПНО са ПДВ-ом:

__________________________

_____________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
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ОБРАЗАЦ бр.2

ПОНУДА - Општи подаци о понуђачу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E-mail адреса:
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Облик организовања
Руководилац-директор
Шифра делатности
Жиро рачун бр.
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Остали подаци о понуди

Предмет: Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом
грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и
смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16
Понуду дајем (заокружити):
А) самостално;

Б) са подизвршиоцем;

Рок извршења услуге:

В) као група понуђача
ДА

НЕ

60 календарских дана од дана закључења уговора
понуђач може понудити краћи рок вршења
услуге

___ календарских дана

Начин плаћања:
У року од 45 дана од дана пријема документације и
рачуна

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Рок важења понуде:
најмање календарских 60 дана од дана отварања
понуда
понуђач може понудити дужи рок важења
понуде

___ календарских дана

Укупна цена:
___________________ дин.

без ПДВ-а :
са ПДВ-ом :

___________________ дин.

Прибој,_______2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 3

Изјава понуђача
_________________________________________________________________
/назив и седиште понуђача/
о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 404-4/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) назначене у ПРИЛОГУ IV. А) конкурсне документације ЈНМВ бр. 404-4/16,
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр. 4

Изјава подизвршиоца
_________________________________________________________________
/назив и седиште подизвршиоца/
о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 404-4/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) назначене у ПРИЛОГУ IV. А) конкурсне документације ЈНМВ бр. 404-4/16,
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________

Конкурсна документација за ЈНМВ бр.___ - 24 од 38

ОБРАЗАЦ бр. 5

Изјава члана групе
_________________________________________________________________
/назив и седиште члана групе /
о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 404-4/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да испуњавамо
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) назначене у ПРИЛОГУ IV. А) конкурсне документације ЈНМВ бр. 404-4/16,
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака.

Презиме и име овлашћеног лица:_____________________________________
Функција: _________________________________________________________

датум,____________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр.6

Изјава
подносиоца понуде да не наступа са подизвршиоцем

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне набавке мале
вредности – Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом
грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и
смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16, изјављујемо да не наступамо са
подизвршиоцем.

датум,___________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_________________
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ОБРАЗАЦ бр.7

Изјава
о ангажовању подизвршиоца
(списак подизвршиоца које је понуђач укључио у понуду)
Ред.
бр.

Назив подизвршиоца
седиште и адреса

датум,____________2016. год.

Проценат (највише 50%)
укупне вредности планиране
да се повери подизвршиоцу и
део предмета јавне набавке
који ће се извести преко
подизвршиоца

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_______________________
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ОБРАЗАЦ бр.8

Изјава
чланова групе који подносе заједничку понуду
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку - Израда хидрауличке
анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за
предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр.
404-4/16.
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

СТАТУС ЧЛАНА

ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
( АДРЕСА ЧЛАНА )

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

Овлашћени
члан/носилац посла:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
____________________
М.П.

Напомена: Споразум групе понуђача обавезно доставити уз понуду .

датум, __________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ОБРАЗАЦ бр.9

Подаци о о члану групе
који је учесник у заједничкој понуди

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Седиште-поштански број
Адреса: ул. и бр.
Број телефона
Број факса
E-mail адреса:
Порески ИД број
Матични број
Пословна банка
Облик организовања
Руководилац-директор
Шифра делатности
Жиро рачун бр.

датум, __________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

__________________________________

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр.10

Изјава
о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку мале вредности - Израда
хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског
пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења
губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16 поднета независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

датум,__________2016. год.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Овај образац копирати у потребном броју примерака уколико понуђач наступа са
подизвођачем или као члан групе.
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ОБРАЗАЦ бр.11

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________________ у
поступку јавне набавке мале вредности - Израда хидрауличке анализе водоводног
система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена решења са
циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и потврђује да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум ___________2016.год.

М.П
ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
______________________
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

НАПОМЕНА: Уколико се понуда подноси са подизвођачима, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Овај образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и за сваког члана
групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр.12

Трошкови припреме понуде

За припремање понуде у јавној набавци мале вредности - Израда хидрауличке
анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за
предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр.
404-4/16.

ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао
следеће трошкове:

ОПИС ТРОШКОВА

ИЗНОС
дин.
дин.
дин.

УКУПНО:

датум_________2016. год.

дин.

М.П.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12,14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђача и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач није у обавези да доставља овај образац.
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ОБРАЗАЦ бр. 13
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
да је за период од претходне три године (2013, 2014. и 2015.) израдио најмање 5
математичких модела хидрауличке анализе дистрибуционог водоводног система.

Наручилац

датум,___________2016.год.

Математички модел

М.П.

Година вршења
услуге

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

НАПОМЕНА:У случају потребе референтну листу копирати.
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ОБРАЗАЦ бр.14
ПОТВРДА

______________________________________
/назив наручиоца/
_____________________________________
/адреса/
Овим потврђујемо да је
предузеће__________________________________________________
из ________________________________________________________
за потребе наручиоца ________________________________________________________
квалитетно и у уговореном року извршило услугу________________________________,
______________________________________________________________,

на

основу

уговора бр.___________од ___________године.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке услуга - Израда
хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом грађевинског
пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и смањења
губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16.
Контакт особа наручиоца________________________________________________
Телефон___________________
Датум_________________2016. год.

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________

НАПОМЕНА: У случају потребе образац копирати. Признаће се потврде дате на
другим обрасцима наручилаца, под условом да садрже тражене податке податке.
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ОБРАЗАЦ бр.15

Изјава
понуђача о довољном техничком капацитету

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо
довољним техничким капацитетом за јавну набавку - Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака, као и да ће опрема
захтевана конкурсном документацијом ЈНМВ бр. 404-4/16 бити у исправном стању за
све време трајања уговора.

Датум __________2016.год.

МП

.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
_____________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
о вршењу услуге
Израда хидрауличке анализе водоводног система Прибоја са израдом
грађевинског пројекта за предложена решења са циљем унапређења система и
смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16
Уговорне стране :
Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108
коју заступа председник Лазар Рвовић, дипл.правник
(у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране

и
______________________________из________________ ул.________________________,
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________
отворен код пословне банке_____________________ кога заступа директор________
_____________________________( у даљем тексту: Извршилац) са друге стране.
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Пуномоћју бр._______од _____ 2016.
групе понуђача – Образац бр.8 „Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду“:
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
_____________________________________ из____________________________________
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак jавне
набавке мале вредности чији је предмет услуга – Израда хидрауличке анализе
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за
предложена решења са циљем унапређења система и смањења губитака,
ЈНМВ бр. 404-4/16;
2. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________
2016. године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извршиоца од
_________________________ динара без ПДВ-а;
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3. да је Извршилац доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. ____________ од
__________2016. године потписано и оверено од стране свих чланова групе
понуђача, којим је ____________________________овлашћен за закључивање
уговора са Наручиоцем;
4. да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
_____________________отворен код пословне банке _______________________ .
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Извршилац се обавезује да по налогу наручиоца изради хидрауличку анализу
водоводног система Прибоја са израдом грађевинског пројекта за предложена
решења са циљем унапређења система и смањења губитака, ЈНМВ бр. 404-4/16, у
складу са понудом Извршиоца бр.______ од ________2016. год. (број уписује
Наручилац), Пројектним задатком и Спецификацијом услуге – који су саставни
делови овог Уговора, по цени од __________________динара без ПДВ-а, односно
_______________са ПДВ-ом.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да услугу из претходног члана изврши према законским и
техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла и у
року од ____ календарских дана од дана закључења уговора.
Члан 4.
Извршилац је у обавези да наручиоцу преда одговарајућу документацију (елаборат),
дискету са улазним подацима математичких модела и да одржи презентацију
Хидрауличке анализе са подлогом даљег развоја пред представницима наручиоца.
Извршилац преузима обавезу да спроведе комплетну процедуру за добијање
грађевинске дозволе (могуће добијање локацијских услова као и све неопходне
сагласности) у складу са важећим Законом о планирању и изградњи.
Извршилац се обавезује да наручиоцу преда пројектну документацију из члана 2. овог
уговора у 3 укоричена примерка у штампаном и дигиталном облику.
Члан 5.
Извршилац може вршење појединих услуга који су предмет овог уговора поверити
Подизвршиоцу:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
који је назначен у понуди и обрасцу бр. 7 - Изјава о ангажовању подизвршиоца и дужан
је да о томе писмено обавести Наручиоца.
Извршилац у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од
стране подизвршиоца, као да их је сам извео.
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Члан 6.
Наручилац се са своје стране обавезује да извршиоцу обезбеди сву постојећу
документацију и потребне подлоге неопходну за реализацију услуге из члана 2. овог
уговора.
Члан 7.
Наручилац се са своје стране обавезује да цену из члана 2. овог уговора плати
извршиоцу у року од 45 дана од дана завршетка услуге, односно пријема
документације и по испостављању рачуна.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршилац не
достави средство финансијског обезбеђења тј. меницу за добро извршење посла у року
од 5 дана од дана закључења уговора.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршилац не
изврши услугу у уговореном року, уз реализацију менице за добро извршење посла, као
и да захтева накнаду штете.
Извршилац не одговара за доцњу насталу из разлога за које је одговоран наручилац
(није доставио на време документацију неопходну за реализацију услуге, тражи измене
или проширење уговорених послова и др. објективних разлога).
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се
примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и Закона о
планирању и изградњи.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све спорове настале извршењем овог уговора
првенствено решавају међусобним споразумом, а уколико евентуални спор не реше на
тај начин за решавање истог надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
за сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
___________________
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