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ЈКП “ Моравац” Мрчајевци 

 

      Број:397 

      Датум:07.05.2019 

 

                                   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                        

-ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА 
ИЗВОРИШТУ „ГУШЕВАЦ“ И „КУКИЋИ“- 

                                       

 

                          ЈАВНА НАБАВКА -ЈНМВ-11-1.2.2./2019 

 

 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : 15.05.2019 до 12:00 часова 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА :  15.05.2019  у 13:00  часова 
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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  Јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012,14/2015 И 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл.  гласник  РС”  бр.  68/2015), Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке   
мале вредности број: ЈНMВ-11-1.2.2./2019, деловодни број 387/1 од 06.05.2019. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број  387/2 од 
06.05.2019.год., припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                     ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 

-ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА 
ИЗВОРИШТУ „ГУШЕВАЦ“ И „КУКИЋИ“- 
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На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавне 
набавке велике вредности („ Сл. гласник РС“ бр.68/15 ) конкурсна документација садржи: 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.   Подаци о наручиоцу 
               Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“ 
               Адреса: Милоја Стојановића бб, 32210 Мрчајевци 
               Пиб: 100483147 
               Матични број: 07298269 
               Шифра делатности : 3600 
               Број рачуна: 155-1280-50 
               Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs 
  

2.    Подаци о врсти поступка јавне набавке: 
  Предметну услугу је потребно извршити у складу са: 

- Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', бр. 101/15); 
- Правилником о садржини пројекта геолоших истраживања и елабората о 
резултатима геолоших истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96); 
- Законом о водама (''Сл. Гласник РС'', бр. 30/10); 
- Законом о утврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 
приказивању података геолошких истраживања (''Службени лист СФРЈ'', бр. 12/98, 
13/98); 
- Законом о заштити животне средине (''Сл. Гласник РС'', бр. 135/04, 36/09); 
- Законом о заштити природе (''Сл. Гласник РС'', бр. 36/09, 88/10); 
- Законом о заштити од пожара (''Сл. Гласник РС'', бр. 111/09); 
- Правилником о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 
евиденције о њима (Службени лист СФРЈ, бр. 34/79); 
- Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
хемијским материјама (''Сл. Гласник РС'', бр. 106/09).   

              Назив и ознака из општег речника набавке: 73000000 услуге истрaживања и развоја и 
пратеће саветодавне услуге 
 

3.   Предмет јавне набавке: 
  Предмет јавне набавке бр. 11-1.2.2./2019  су услуге –израда елабората о резервама 
подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“. 
 

4. Партије 
Предмет није подељен у партије 
Није резервисана набавка 
 

5. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају 
исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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П Р О Ј Е К Т Н И  З А Д А Т А К  

 
ЈП "Моравац" Мрчајевци, основано је са циљем пружања комуналних услуга на 
простору насеља Мрчајевци са околним селима. За водоснабдевање насеља и 
околних села користе се изворишта „Гушевац“ и „Кукићи“. Извориште “Гушевац“ налази 
се са леве долинске стране реке Западне Мораве на ободу места Мрчајевци. 
Извориште чине један бунара ББ-1 дубине 22,5 m (на основу Извештаја Извођача 
радова) и користи се за водоснабдевање Мрчајеваца и околних места (Доња 
Горевница, Бечањ, Катрга, део Бреснице и део Мојсиња. Извориште “Кукићи” налази 
се са десне долинске стране Западне Мораве и служи за водоснабдевање 
следећихнасеља: Вапа, Заблаће, Јежевица, Липница, Слатина и Мршинци. 
Истражно‐експлоатациони бунар КББ‐1 изведен је током 2003. 
Према досадашњим информацијама издашност бунара на изворишту „Гушевац“ се 
креће око 30 l/s док се издашност бунара на изворишту „Кукићи“ креће око 20 l/s. На 
изворишту „Гушевац“ постоји још један бунар ББ-1 (СТАРИ) који тренутно није у 
експлоатацији због значајно смањене издашности у односу на почетну. На старом 
бунару је потребно извести радове на регенерацији бунара како би се исти након 
радова пустио у експлоатацију. 
Пројектни задатак за израду Елабората о резервама подземних вода и његов садржај 
дефинисани су Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гл. РС“, 
бр.101/15), Правилником о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о 
резултатима геолошких истраживања („Сл.гл.РС“, бр.51/96) и Правилника о 
класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима  
(„Сл.лист СФРЈ“ бр. 34/79). Обавеза обрађивача Елабората је да уради Елаборат у 
свему према важећем Правилнику који регулише ову врсту документације. Такође је 
обавеза аутора Елабората да добијене резултатае презентује пред радном групом коју 
фомира надлежно министарство и да након презентације поступи по траженим 
примедбама и сугестијама уколико их буде. 
За предметно извориште добијено је решење број 310-02-01303/2018-02 од 14.01.2019. 
године којим се одобрава извођење истражних радова на истражном простору број В-
1113. Истражни простор је површине 7 км2 и оивиченом следећим координатама: 
 

Тачка Y (m) X (m) 

1 7 460 500 4 858 000 

2 7 462 500 4 858 000 

3 7 459 500 4 854 500 

4 7 457 500 4 854 500 

 
 
Комплетан обим радова које је потребно извести дефинисани су у Пројекту 
примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима „Гушевац“ и „Кукићи“ у 
Мрчајевцима на основу ког је и добијено одобрење за извођење истражних радова. 
 
 
 
Елаборат треба ускладити са следећом законском регулативом: 

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр.101/15). 
- Правилиник о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о 

резултатима геолошких истраживања ("Сл. гласник РС", бр.51/96). 
- Закон о оутврђивању и разврставању резерви минералних сировина и 

приказивању података геолошких истраживања ("Сл. лист СРЈ", бр.12/98, 13/98). 
- Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних и вода и 

вођењу евиденције о њима ("Сл. лист СФРЈ", бр.34/79). 
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- Правилник о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр.92/08). 

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр.42/98 и 
44/99). 

- Осталих закона и правилника и  будућих измена и допуна закона и правилника 
који овде нису наведени, а неопходно их је испоштовати у случају евентуалних 
измена и допуна горе наведених закона и правилника. 

 
Извођењем радова дефинисаних пројектом и израдом Елабората о резревама 
подземних вода очекује се добијање решења о утврђеним и дефинисаним резервама 
подземне воде на горе наведеном простору. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 

2.1. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА ББ-1 (СТАРИ) НА ИЗВОРИШТУ ГУШЕВАЦ 

2.1.1. Транспортни трошкови гарнитуре, опреме и алата до локације бунара. 
2.1.2. Формирање радилишта и постављање гарнитуре, вађење потисног вода и 
пумпе из бунара. 
2.1.3. Снимање бунара камером у циљу утврђивања стања бунара, уочавања 
евентуалих оштећења и положајаја филтерског дела. 
2.1.4. Монтажа и спуштање потапајуће пумпе Извођача са црпним водом за 
извођење претходног теста црпења. Монтажа прибора за спровођење теста са 
водомером и регулационим вентилом. Монтажа одвода воде до најближег 
рецепијента. 
2.1.5.Спровођење пробног теста црпења у трајању  од 3 x 3 h +2 h повратка 
нивоа. 
2.1.6. Демонтажа и вађење потапајуће пумпе и црпног вода из бунара. 
2.1.7. Монтажа и спуштање прибора ерлифта. Евакуација талога са дна бунарске 
конструкције методом ерлифтовања. 
2.1.8. Уливање хемијских препарата за растварање глиновитог и прашинастог 
талога  из прифилтерске зоне око бунара. 
2.1.9. Рецилкулационо испирање филтера уз примену пакера. 
2.1.10. Оптерећење филтера по сегментима притиском од  P=12-6 бара. 
2.1.11. Херметизација бунарске конструкције и спровођење хидрауличних удара 
притиском од P=12-9. 
2.1.12. Рецилкулационо испирање зоне филтера са флотацијом талога талога и 
неутрализацијом хемијског процеса, испирање ерлифтом до избистрења. 
2.1.13. Монтажа и спуштање потапајуће пумпе и црпног вода. Монтажа прибора 
за спровођење контролног теста са водомером и регулационим вентилом. 
Монтажа цевовода за одвод воде до најближег реципијента. 
2.1.14. Спровођење контролног теста црпења у трајању од 3 x 3 h +2 h повратка 
нивоа. 
2.1.15. Демонтажа и вађење потапајуће пумпе и црпног вода из бунара. 
2.1.16. Монтажа и спуштање потапајуће пумпе Инвеститора и црпног вода. 
Пуштање бунара у рад. Расформирање радилишта. 
2.1.27. Израда техничког извештаја о изведеним радовима на регенерацији са 
препоруком даље експлоатације. 

 
2.2.ИЗВОЂЕЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И 
ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

2.2.1. Прикупљање, анализа и синтеза  геолошких и хидрогеолошких података. 
2.2.2. Прикупљање података о дневним количинама падавина са најближе 
метеоролошке станице. 
2.2.3. Праћење експлоатације подземне воде на бунарима евиденцијом стања 
водомера на сваких 5 (пет) дана укупно 73 мерења. 
2.2.4. Интерпретација резултата праћења експлоатације подземне воде на 
бунарима. 
2.2.5. Осматрање колебања нивоа подземне воде у бунарима на сваких 5 (пет) 
дана укупно 73 мерења. 
2.2.6. Интерпретација резултата осматрања нивоа подземне воде на бунарима. 
2.2.7.Тестирање бунара степ- тестом. 
2.2.8. Осматрање водостаја и протицаја реке Западне Мораве 

2.2.9. Извођење спрегнутих тестова црпљења. 
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2.2.10. Утврђење хемијског састава подземне воде израдом хемијских анализа 
„В“ обима. 
2.2.11. Анализа свих добијених података и завршна обрада са израдом 
Елабората о резервама подземних вода и израда Елабората о резервама 
подземних вода за чланове Радне групе. 
 

Понуђачи имају обавезу да изврше увид у све услове за извођење радова, као и да 
стекну комплетан увид у обим радова описаних у Пројекту примењених 
хидрогеолошких истраживања на извориштима „Гушевац“ и „Кукићи“ у Мрчајевцима  
као и све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће 
се радови и изводити. У вези са одређивањем дана обиласка локације, особа за 
контакт је Горан Видојевић  032/800-196  у периоду од 10:00 до 14:00 часова. 
 
Понуђачи су дужни да у оквиру своје понуде доставе попуњен, печатом оверен и 
потписан (од стране представника Наручиоца и Понуђача) образац изјаве о посети 
локације која је предмет јавне набавке (ОБРАЗАЦ 11), као доказ да су посетили 
локације које су предмет јавне набавке и стекли комплетан увид у све информације 
које су неопходне за припрему понуде. 
 
Инвеститор ће именовати стручни надзор над извођењем радова на билансирању 
резерви подземних вода. Изабрани извођач радова дужан је да перманентно 
доставља резултате радова (режимска осматрања, резултате тестова црпења, 
мерења протицаја реке и др.) надзорном органу на проверу и одобравање. 
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2.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 2.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 
  Понуда мора да буде састављена на српском језику. 
              Поступак отварања понуда води се на српском језику. 
 
       2.2. Подаци о обавезној садржини понуде 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне 
документације, и то: 
              
 
ОБРАСЦИ: 
 

1. Подаци о понуђачу ..........................................................................  ОБРАЗАЦ БР.1 

2. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 

потписиване понуде ....................................................................... . ОБРАЗАЦ БР.2 
 

3. Изјава о анганжовању подизвођача  ............................................... ОБРАЗАЦ БР.3 

4. Подаци о подизвођачу .................................................................... ОБРАЗАЦ БР.3в 

5. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди  ............ ОВРАЗАЦ БР.4а 

6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ................ ОБРАЗАЦ БР.4б 

7. Изјава о независној понуди  ............................................................. ОБРАЗАЦ БР.5 

8. Трошкови израде понуде  ................................................................ ОБРАЗАЦ БР.6 

9. Образац понуде  ............................................................................... ОБРАЗАЦ БР.7 

10. Структура цена  ................................................................................ ОБРАЗАЦ БР.8 

11. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 Закона  ......... ОБРАЗАЦ БР.9 

12. Образац изјаве о регистру понуђача  ............................................ ОБРАЗАЦ БР.10 

13. Образац-потврда о обиласку локације  ........................................ ОБРАЗАЦ БР.11 

14. Списак референци (елаборат о резервама) понуђача / 
члана заједничке понуде  ............................................................... ОБРАЗАЦ БР.12 

15. Потврда наручилаца (елаборат о резервама) /инвеститора за 

референцу понуђача / члана заједничке понуде  ......................... ОБРАЗАЦ БР.13 

16. Списак референци (регенерација бунара) понуђача / 
члана заједничке понуде  ............................................................... ОБРАЗАЦ БР.14 

17. Потврда наручилаца (регенерација)/инвеститора за референцу 

понуђача / члана заједничке понуде  ............................................ ОБРАЗАЦ БР.15 

18. Образац изјаве понуђача о одговорном извођачу радова 

који ће решењем бити именован за извођење радова 

у предметној јавној набавци  ......................................................... ОБРАЗАЦ БР.16 

19. Модел уговора  ............................................................................... ОБРАЗАЦ БР.17 
 

20. Помоћни образац за коверaт  ......................................................... ОБРАЗАЦ ПО 1 
 
 
2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 
       ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
 

Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, 
недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печетом 
и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, 
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пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или подебљавање 
бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

Пожељено је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу 
накнадно уметнути. 

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведно ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише и то: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног понуђача; 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити оверен и потписан 
од стране овлашћеног члана групе понуђача- носиоца посла. 
 
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

     Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

  Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у 
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „ Измена 
понуде“,“Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за ЈАВНУ НАБАВКУ-набавка услуге – 
израда елабората о резервама подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-
11-1.2.2/2019 (НЕ ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. 

Измена допуна или опозив се доставља путем поште или лично сваког радног дана 
од 08:00 до 14:00 часова, на адресу наручиоца. 

Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно 
који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да  
допуњује мења или опозове своју понуду. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цена у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се 
корекцијом 

Понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на 
начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене 
измене понуде. 
 
 
2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учестовати у више 
заједничких понуда. 
 
 
 2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧОМ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив. 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке деломично повери подизвођачу, 
обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредости набавке који ће поверити 
подизвођачу а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености обавезних услова из 
Члана 75. став.1.тач 1) до 4)Закона о јавним набавкама. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1) до 4) 
Закона о јавним набавкама.услов из члана 1.тачка 5) истог закона дужан је да понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који обавезно садржи податке о: 

1) Члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

1) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
2) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
3) Понађачу који ће издати рачун; 
4) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
5) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

Понуђачи који поднесу заједнчку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
2.9. РОК ПЛАЋАЊА 

Обрачун и плаћање изведених радова, вршиће се путем привремених ситуација. 
Наручилац је дужан да достављену привремену ситуацију прегледа и овери, или врати у року 
од пет дана од пријема, и да исту плати у року до 45 дана од дана овере ситуације. 
  
2.10. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Радови се изводе на изворишту «Гушевац» и «Кукићи» који се користе за водоснабдевање 
и којим газдује ЈКП «Моравац» Мрчајевци на истражном простору број В-1113 који се налази 
на територији општине Чачак.     
2.11. КВАЛИТЕТ 

Испоручилац гарантује квалитет извршених радова одређен прописима о квалитету, 
односно важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту радова. Евентуалене 
штете нанетим трећим лицима приликом извођења радова, дужан је да надокнади извођач. 
 

 2.12. ВАЛУТА И ЦЕНА 
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. 

У цену су урачунати сви трошкови. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 
 
2.13. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
         Наручилац је дужан да : 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима у понуди које је као такве, у складу са 
законом, понуђач дао у понуди; 

1) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди; 

2) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
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 понуде.   
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2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЉЕЊА 
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњена у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана  пре истека 
рока за подношење понуде, на e:mail: moravac.jkp@mts.rs 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача, 
понуђачу и свим лицима која су прузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном 
облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
2.15. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 
Рок важности понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 
 
2.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА 
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Уколико понуђач направи грешку у попуњавању, дужан је да исту  избели и правилно 
попуни, а уместо начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 

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

 
2.17. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора до пет дана од дана 
јавног отварања понуда. 

Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници наручиоца. 
 
2.18.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор са понуђачем којем је додељен уговор бића закључен у року од осам дана, од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 

Ако понуђач коме ја додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити 
уговор са првим следећим најповољним понуђачем. 
 
2.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може 
уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама 
члана 148-153. Закона о јавним набавкама које уређује поступак заштите права понуђача. 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити 
захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члана а 
одредбама члана 148-153. Закона о јавним набавкама које уређује поступак заштите права 
понуђача. У случају подношења захтева за заштиту права понуђач који подноси захтев дужан 
је да уплати на име таксе износ од 120.000,00 динара на текући рачун: 840-30678845-06, позив 
на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке: поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, сврха: ЗЗП, назив наручиоца, корисник: Буџет Републике Србије. 
 
2.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

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 
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започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 
 
2.21. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊЕ 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 уколико их 
је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
2.22. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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. 

Наканда за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
2.23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
• поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
• учинио повреду конкуренције; 
• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи    
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 године пре објављивања позива 
за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7)       доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8)       други  одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке , који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу. 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, тако 
што ће понуђач приложити банкарску гаранцију из тачке 12. Упутства понуђачима како да 
сачине понуду конкурсне документације у висини од 15% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 
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3.УПУTСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр.68/15), а испуњеност наведених услова, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду 
из члана 77. Истог Закона. 
 

1)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако 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. 
 
Без обзира на датум издавања извода 

 
2)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он 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; 

 
Доказ за правна лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полициске управе Министарства унутрашњих послова 

Доказ за предузетнике: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полициске управе 
Министарства унутрашњих послова 

Доказ за физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полициске управе 
Министарства унутрашњих послова 

 
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
3)Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива 
за подношење понуда. 
     
Доказ за правна лица: 

Потврде Привредног и Прекршајног суда или 
потврде Агенције за привредне регистре 

Доказ за предузетнике: 
Потврда Прекршајног суда или 
потврда Агенције за превредне регистре 

Доказ за физичка лица: 
Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 
послова 

О Увај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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4) Услов: Право на учешћу у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији. 
 
Докази: 

Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним 
доспелим порезима и доприносима и 
Потврда надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним доспелим порезима и 
доприносима на локалном нивоу или 
Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације коју издаје Агенција за 
приватизацију. 

 
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН 
 

3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом; 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76 Закона и овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује, и то: 
 

Кадровски капацитети: 
Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који понуђач или група 
понуђача мора да испуни да би понуда била исправна: 
 
-2 лица са важећом лиценцом број 492 – одговорног извођача радова на изради 
хидрогеолошких подлога. 
 
Доказ: 
Понуђач ће доказати Наручиоцу  да су горе наведена лица у  радном односу код Понуђача на 
основу података о из радно правног односа који могу да прибаве од Централног регистра за 
обавезно социјално осигурање  (достава фотокопије „МА“ обрасца) или на основу уверења 
које издаје филијала  Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 
 
Ако лице није у стално радном односу докази су: фотокопије уговора о пословној сарадњи или 
уговора о привременим и повременим пословима или неким другим правним актом који треба 
да се односи на временски период од 6 месеци рачунајући од дана отварања понуда за 
предметну набавку. 
 
Доказ о поседовању лиценце копија важеће лиценце и потврде о важењу лиценце 492 издатом 
од инжењерске коморе Србије. 

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, ови услови се 
задовољавају сумирањем података за све чланове група понуђача (али не и за 
подизвођаче), а у случају самосталног подношења понуде (са или без подизвођача) 
услове мора испунити сам понуђач без подизвођача.. 
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Технички капацитет: 

  
 Да понуђач или група понуђача поседује техничке капацитете који се састоји из 
опремљености  за извођење радова односно мора да поседује: 
 

- Најмање 1 гарнитуру за ревитализацију бунара. 
- Троножац са дизалицом 2 комада. 
- Компресор радног притиска минимално 9 бари и протока ваздуха 4m3/min један комад. 

- Прибор пакер: цеви комплета 2, мешалица, комплет црева и ребраста црева комплета 2. 
- Потапајуће пумпе минимално 5KW 2 комада и 18 KW 1 комад. 
- Потисни цевовод са регулационим вентилом и водомером минималног пречника 3“ 2 

комада. 

- ТВ сонда за подводно снимање са могућношћу снимања у хоризонталном и вертикалном 
смеру 1 комад 

- Теретно возило 1 комад 

- Теренско возило 2 комада 
 

Доказ: 
Доказ да испуњава овај услов је пописна  листа  на дан 31.12.2018. год 
 
У случају подношења понуде од стране групе понуђача, ови услови се задовољавају  
сумирањем података  за све чланове  група понуђача ( али не и за подизвођаче), а у 
случају самосталног подношења понуде (са или без подизвођача) услове мора 
испунити сам понуђач без подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступа до доношења одлуке, односно 
до закључења уговора. 
 
Пословни капацитет 
 
Да је понуђач или група понуђача у периоду од 2016. год до 2019. год до дана објављивања 
позива и конкурсне документације предметне јавне набавке реализовао најмање 5 (пет) 
уговора који се односе на послове израде Елабората о резервама подземних вода за 
изворишта јавног водоснабдевања и уговора регенерације најмање 5 (пет) цеваста бунара 
на извориштима јавног водоснабдевања. 
 
Доказ: 
 
За израду елабората о резервама подземних вода као доказ остварених стручних 
референци достављају се копије решења о утврђеним и разврстаним резервама од 
надлежног министарства на територији јужне Србије односно надлежног Покрајинског 
секретаријата на територији АП Војводине за наведени период. 
Као доказ о извршеним радовима на регенерацији бунара достављају се копије или оверене 
окончане ситуације као и потврда крајњег корисника бунара да је извођач извео успешно 
радове на њиговој хемисјко – хидрауличнкој регенерацији. 
 
У случају подношења понуде од стране групе понуђача ови услови се задовољавају 
сумирањем података за све чланове групе понуђача ( али не и за подизвођаче), а  у 
случају самосталног подношења понуде ( са или без подизвођача ) услове мора 
испунити сам понуђач без подизвођача. 
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 Систем управљања квалитетом 
Понуђач самостално или група понуђача мора да поседује стандарде из области 
пројектовања и извођења радова у водоснабдевању и то: 
ISO 9001- систем менаџмент квалитета, ISO 14001- систем управљања заштитом животе 
средине и OHSAS 18001 – систем заштите на раду – доказ – приложити копије стандарда. 
 
У случају подношења понуде од стране групе понуђача ови услови се задовољавају 
сумирањем података за све чланове групе понуђача (али не и за подизвођаче,) а у 
случају самосталног подношења понуде (са или без подизвођача) услове мора 
испунит сам понуђач без подизвођача. 
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Образац бр. 1 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
А КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
Б КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
В ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
ПИБ 

 

 
РАЧУН 

 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 
 
 
 
 

___________________                        П О Н У Ђ А Ч 

    Место и датум        

                                  ___________________________ 

                                  Име и презиме овлашћеног лица 

 
 
              М.П.                  __________________________ 
  

                                        Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр.2 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
 

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду 

за јавну набавку: Израда елабората о резервама подземних вода на изворишту 

„Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-11-1.2.2/2019 

 

____________________________________________________________________ 

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

у име и за рачун понуђача. 

 

_________________________________________________________ 

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 

 

 

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора 

                                                      (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача) 

 

                                                                      _____________________________ 

 

                             М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора 

 

                                                                       ______________________________ 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, 

односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је 

неприменљив. 
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Образац бр.3 

  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

   

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче 

 
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА    РАДОВИ КОЈЕ НУДИ 

 
% УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

1 

 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 

  

3 

 
 
 
 

  

  

 Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица 

                                                       

                                                                      _____________________________ 

 

                                                                             Потпис овлашћеног лица 

 

                                                       М.П.        ______________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац бр.3 в 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 
ПИБ 

 

 
РАЧУН 

 

 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 
ТЕЛЕФАКС 

 

 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) 

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА. 

 
 

___________________      

    Место и датум        

                                ___________________________ 

                               Име и презиме овлашћеног лица 

 
 
            М.П.               __________________________ 

                                     Потпис овлашћеног лица 

 
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив. 
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Образац бр.4а 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача 

 

 

Седиште понуђача 

 

 

Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Текући рачун понуђача 

 

 

Пословна банка 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески број понуђача 

 

 

 

 

                Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди'' 

попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је 

потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 
Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 

 
     ______________________                                                 _______________________ 

                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр.4б 

 
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку – Израда елабората о 
резервама подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-11-1.2.2/2019 
  

Овлашћујемо члана групе-носиоца права ______________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

Пун назив и 
седиште члана 

групе 

Радови које ће испоручити 
члан групе 

 

Учешће члана 
групе у понуди 

(%) 

Потпис одговорног лица 
и печат члана групе 

Овлашћени члан 
 
 
 
 

  потпис одговорног лица 
 
____________________ 
                       м.п. 

Члан групе: 
 
 
 
 

  потпис одговорног лица 
 
____________________ 
                       м.п. 

Члан групе: 
 
 
 

  потпис одговорног лица 
 
____________________ 
                       м.п. 

 
 
Образац оверавају печатом и потписују Одговорна лица сваког члана групе 
понуђача. 
 
 
 ___________________      

            Место и датум        
                               
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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Образац бр.5 

 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

            Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДА 
за учешће у поступку јавне набавке  мале вредности – Израда елабората о резервама 

подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-11-1.2.2/2019 подносимо 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
 

Место и датум:                                       М.П.                          Понуђач 

 
     ______________________                                                 _______________________ 

                                                                                                  /потпис овлашћеног лица/ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

              Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 

понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 

потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 

потписује сваки члан групе понуђача. 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр.6 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

Ред. 
бр. 

партије 

 
Трошак припреме понуде 

 
Износ без ПДВ-а 

  
Износ са ПДВ-ом 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 У К У П Н О:   

 

НАПОМЕНА: 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 

средстава  обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Датум:___________________         м.п.                             _______________________ 

                                                                                              ( потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр.7 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 

  

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку - Израда елабората о резервама 
подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-11-1.2.2/2019 

 достављамо 

 

ПОНУДУ бр. _________ од ________2019. године 

 

  
 
 
1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима 
* Обавезно заокружити начин подношења понуде 
 

2.Услови понуде:___________________________динара без ПДВ . 

   ( словима:_______________________________динара;) 

 

3. Рок плаћања :  Обрачун и плаћање изведених радова, вршиће се путем привремених 
ситуација. Наручилац је дужан да достављену привремену ситуацију прегледа и овери, или 
врати у року од пет дана од пријема, и да исту плати у року  до 45 дана од дана овере ситуације 

 

4.Важност понуде је : 90 дана. 

 
 

Место и датум                                                          м.п.                                         Понуђач 
 
_____________                                                                                             ________________________ 
 
 
 
                                                                                                                       ( потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Јано комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-11-1.2.2/2019 

Страна 27 of 39 

 

 

 

Образац бр.8 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 Јед цена без 

ПДВ -а ПДВ Укупно са ПДВ - ом 

2.1. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА ББ-1 (СТАРИ) НА 
ИЗВОРИШТУ „ГУШЕВАЦ“ 

   

 
2.2.ИЗВОЂЕЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ 
ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА 
ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА ИЗВОРИШТИМА 
„ГУШЕВАЦ“ И „КУКИЋИ“. 

   

 

УКУПНО ЗА СВЕ РАДОВЕ 2.1. +2.2  

ПДВ  

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ - ОМ 

 
 

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Потребно је попунити све колоне уносећи јединичне цене и укупно без ПДВ –а , износ 
ПДВ –а , укупну цену са ПДВ – ом. 
 
 

 
 
 
 
Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 
                                                                                                       
_________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног 
лица 
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Образац  бр.9 

 

 

 

11.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2 ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 

Понуђач _______________________ у поступку јавне набавке радова –„Израда 

елабората о резервама подземних вода на изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“- ЈНМВ-11-

1.2.2/2019, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 
Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 
                                                                                                       
_________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног 
лица 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 



Јано комунално предузеће ''Моравац'' Мрчајевци Јавна набавка бр. ЈНМВ-11-1.2.2/2019 

Страна 29 of 39 

 

 

 

Образац бр.10 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1.ТАЧКА 1) ДО 4) ЗЈН 

 

ИЗЈАВА О РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА 

    Понуђач изјављује да је уписан у Регистар који испуњавају обавезне услове 

из чл.75 став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН.Изјаву доказује изводом из Регистра 

понуђача АПР-а у складу са чланом 78.ЗЈН. 

Навести интернет страницу Регистра понуђача на којој су тражени подаци 

јавно доступни, 

 

 

 

 

 

 

 
Место и датум                                             м.п.                                       Понућач 

 
                                                                                                       
_________________________ 

                                                                                                        Потпис овлашћеног 
лица 
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Образац бр.11 

 

 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
Овлашћено лице ________________________________, број овлашћења 
_______________испред  потенцијалног 
понуђача_______________________________________________ 

 са седиштем  у _________________ , дана  _______________ 2019. год , обишло је и 
детаљно  извршило увид места које је предмет ЈНМВ-11-1.2.2/2019 а ради учествовања у 
поступку  јавне набавке услуга – израде елабората о резервама подземних вода на 
изворишту "Гушавац" и "Кукићи“ објављене на Порталу Управе за јавне набавке. 
 
 
 
Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 
 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
       Датум: ______________ 

 
 
 
Напомена: 
Ради сагледавања локације и сачињавања адекватне понуде, понуђачи могу да 
изврше обилазак локације и увид у Пројекат примењених хидрогеолошких 
истраживања на извориштима Гушевац и Кукићи, где се изводе предметни радови . 
Пријаве се подносе најкасније један радни дан пре планираног обиласка локације 
путем е -  maila : moravac.jkp@mts.rs 
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Образац бр. 12 

 
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ (ЕЛАБОРАТ О РЕЗЕРВАМА) ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су пружене следеће 
услуге у вези са предметном јавном набавком бр. ЈНМВ-11-1.2.2/2019 и то да: 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(уписати име понуђача/члана заједничке понуде) 

 
понуђач/члан заједничке понуде у периоду од претходне 3 (три) године пре објављивања 
позива односно од 07.05.2019. год. до дана објављивања позива има минимум 5 (пет) 
референци на пословима израде Елабората о резервама подземних вода на изворишту 
јавног водоснабдевања. 
 

Ред. 
бр. 

Број и датум Решења о овереним 
резервама и назив Елабората о 
резервама на основу кога је потврда 
издата 

Датум завршетка 
пружања услуге 
(уписати дан, месец и 
годину када је 
завршена услуга) 

Наручилац / 
Инвеститор, 
привредни субјекат 

1.  

___.___.20___.год. 

 

2.  

___.___.20___.год. 

 

3.  

___.___.20___.год. 

 

4.  

___.___.20___.год. 

 

5.  

___.___.20___.год. 

 

 
Напомена: 

 По потреби образац копирати. 

 Неће се признавати референце за услуге које су у току,тј. које нису завршене. 
 
 
У ___________, дана _____________                       Потпис овлашћеног лица 

______________________      
   М.П.          
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Образац бр. 13 

 
ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА/ИНВЕСТИТОРА 

ЗА РЕФЕРЕНЦУ ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

наведену под редним бројем ________ у обрасцу бр. 12 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је 
 

 
 

 (уписати назив, адресу, град и ПИБ наручиоца/инвеститора, привредног субјекта услуга 
који потписује потврду) 

 
 
 
 
био наручилац/инвеститор за: 
услуге израде Елабората о резервама подземних вода на основу којиег је добијена потврда о 
резервама од ресорног Министарства. 
 

 
 

навести број и датум решења и назив пројекта 
 

 
 

Предузеће 

 

(навести назив понуђача /водећег члана заједничке понуде / чланице заједничке понуде) је 
урадило Елаобарт о резервама подземних вода за потребе водовода. 
 
Услуге су пружене по уговору бр. _______________ од _____________ године 

(уписати број под којим је уговор заведен и датум завођења уговора) 
 
и започете су __________ године, а завршене до _______________ године. 

(уписати датум, месец и годину када су започете и завршене услуге) 
 
 
 
Напомена: 

 По потреби образац копирати. 
 

 
 
М.П.__________________________________________ 
(Потпис овлашћеног лица наручиоца/инвеститора) 
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Образац бр.14 

 
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ (РЕГЕНЕРАЦИЈА БУНАРА) ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су пружене следеће 
услуге у вези са предметном јавном набавком бр. - ЈНМВ-11-1.2.2/2019, и то да: 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(уписати име понуђача/члана заједничке понуде) 

 
понуђач/члан заједничке понуде у периоду од претходних 3 (три) године пре објављивања 
позива односно од 07.05.2019. год. до дана објављивања позива има минимум 5 (пет) 
референци на пословима регенерацији бунара за водоводе или достављају се копије или 
оверене окончане ситуације као и потврда крајњег корисника бунара да је извођач извео 
успешно  радове на ревитализацији бунара. 
 

Ред. 
бр. 

Опис услуге на ревитализацији 
бунара 

Датум завршетка 
пружања услуге 
(уписати дан, месец и 
годину када је 
завршена услуга) 

Наручилац / 
Инвеститор, 
привредни субјекат 

1.  

___.___.20___.год. 

 

2.  
___.___.20___.год. 

 

3.  
___.___.20___.год. 

 

4.  
___.___.20___.год. 

 

5.  
___.___.20___.год. 

 

 
Напомена: 

 По потреби образац копирати. 

 Неће се признавати референце за услуге које су у току,тј. које нису завршене. 
 
 
 
У ___________, дана _____________                       Потпис овлашћеног лица 

______________________      
   М.П.          
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Образац бр. 15 

 
ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА/ИНВЕСТИТОРА 

ЗА РЕФЕРЕНЦУ ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

наведену под редним бројем ________ у обрасцу бр. 14 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је 
 

 
 

(уписати назив, адресу, град и ПИБ наручиоца/инвеститора, привредног субјекта услуга 
који потписује потврду) 

 
 
 
 
био наручилац/инвеститор за: 
услуге регенерације бунара 
 
 

 
 

навести број и датум решења и назив пројекта 
 

 
 
 

Предузеће 
_____________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача /водећег члана заједничке понуде / чланице заједничке понуде) је 
урадило регенерацију бунара. 
 
Услуге су пружене по уговору бр. ___________од _____._____.__________. године 

(уписати број под којим је уговор заведен и датум завођења уговора) 
 
и започете су_____.______._________. године, а завршене до _____.______._________. 
године. 

(уписати датум, месец и годину када су започете и завршене услуге) 
 
 
Напомена: 

 По потреби образац копирати. 

 
 
 
М.П.__________________________________________ 
(Потпис овлашћеног лица наручиоца/инвеститора) 
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Образац бр. 16 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА 
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У 

ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Број лиценце 
Назив привредног 

субјекта код којег  је 
запослен 

Основ ангажовања: 
   1. Запослен код 
понуђача који 
самостално подноси 
понуду 
    2. Запослен код једног 
од чланова групе у 
заједничкој понуди 
понуди 

1. 

    

2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

3. 

    

 
 
 
             Место:_____________                                                                  Понуђач 

             Датум:_____________                         М.П.                     
_____________________                                                         

 
                    

 
 
 
 
Напомена: 
Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси 
број "1" или "2". 
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Образац бр. 17 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Уговорене стране: 
1. Јавно комунално предузеће « Моравац» Мрчајевци ПИБ 100483147, шифра 
делатности 3600, матични број 07298269, текући рачун 155-1280-50 Халк банка кога 
заступа директор Миодраг Јаћимовић (у даљем тексту: наручилац) и 
2. _______________________,из____________________________________ 
    улица___________________________,бр.__________________________ 
    Кога заступа директор_________________,пиб:____________________ 
    Мат.бр.__________________,текући рачун:________________________                                                                                       

                                            ( у даљем тексту :испоручилац добара) 
 

Члан 1. 
 Уговорне стране констатују: 
да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“бр.124/12, 
14/15 и 68/15), спровео  поступак јавне набавке мале  вредности, (редни број набавке: ЈНМВ-
11-1.2.2/2019). 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка услуга: Израда елабората о резервама подземних вода на 
изворишту „Гушевац“ и „Кукићи“,  у свему према пројекту и техничкој документацији, и у складу 
са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за услугу, 
а према обрасцу прихваћене понуде Извођача број ________, од ________ 2019. године и 
предмеру радова који чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
 Укупно уговорена цена предметних радова без ПДВ-а износи ___________ динара и - порез 
на додату вредност износи__________, тако да укупна уговорена цена износи ___________. 
 

Члан 4. 
Обрачун и плаћање изведених радова, вршиће се путем привремених месечних ситуација, 
које ће извођач достављати наручиоцу на основу да тада изведених радова. 
 
 

 
Члан 5. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року не дужем од 18 месеци, рачунајући 
од дана увођења у посао. Датум увођења у посао сматраће се да је извршено испуњењем 
свих наведених услова: - да је Наручилац предао Извођачу пројектно-техничку документацију 
и Решење о истражном праву или  потврду о пријави радова сходно Закону о рударству и 
геолошким истраживањима - да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз 
радилишту - да је Наручилац  Решењем одредио стручни надзор. Уколико Извођач не 
приступи извођењу радова ни 15-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, 
сматраће се да је 15-ог дана уведен у посао. Под роком завршетка радова сматра се дан 
предаје Елабората о резервама. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без 
сагласности Наручиоца. 
 

Члан 6. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : - у случају прекида радова који 
траје дуже од 2 месеца, а није изазван кривицом Извођача, -  у случају елементарних непогода 
и дејства више силе, - у случају измене пројектно-техничке документације по налогу 
Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији 
знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова. Захтев за продужење рока радова 
Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 
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15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када 
уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. У случају 
да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, 
без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у 
доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које 
су настале у време доцње. 

 
Члан 7 

 
Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења истражних радова, за које је издато 
решење о одобрењу за истраживања. Стручни надзор обухвата: контролу да ли се истражни 
радови врше према одобрењу за примењена хидрогеолошка истраживања, односно према 
техничкој документацији по којој је издато одобрење за истраживање; контролу и проверу 
квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, 
укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу 
да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање 
упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких 
и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у 
току извођења радова. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане 
законом, то јест располаже са лиценцом бр. 492 - одговорног извођача радова 
хидрогеолошких подлога. У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица 
која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој 
радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица 
која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање 
грађевинске дозволе. 
  
 

  
Члан 8. 

Примопредаја се врши записником о примопредаји изведених услуга на изради Елабората, 
коју верификује потписом задужено лице надзорног органа. 
  
У примопредаји уговорених услуга обавезно учествују надзорни орган Наручиоца и 
одговорни извођач радова на радилишту. 
Обавезује се добављач да у моменту закључења овог Уговора преда наручиоцу једну бланко 
соло меницу регистровану код пословне банке, потписану од стране лица овлашћеног за 
заступање испоручиоца, са печатом испоручиоца са меничним овлашчћењем и потврдом о 
регистрацији меница од стране пословне банке која служи као гаранција. Уз меницу мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму 
 
 

  
Члан 9. 

Уговорне стране су дужне да изврше коначни обрачун радова. Коначни обрачун се саставља 
на основу обавезне документације за ову врсту радова. Наручилац се обавезује да вредност 
изведених радова Извођачу плати на основу окончане ситуације која се испоставља по 
коначном обрачуну радова између Наручиоца и Извођача. 
  

Члан 10. 
Између осталих података и величина, коначни обрачун уговорених радова садржи: вредност 
изведених радова према уговореним ценама; уговорну казну, камате, штету, одбитке због 
недостатака радова и неодговарајућег квалитета, итд.; коначан износ који извођач треба да 
прими или врати; питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; датум 
завршетка коначног обрачуна, потписе надзорног органа, овлашћених представника 
уговорних страна и оверу. 
 

Члан 11. 
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Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора,уговорене стране ће 
покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови измеђи наручиоца и испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је  
суд у Чачку. 
 
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
Облигационим односима, посебној узанси о грађењу као и важећи нормативи и стандарди 
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два ) задржава свака 
уговорена страна. 
 
 
 
        Добављач / Извођач                                                                  Наручилац 
 
   _____________________                                                                ______________________ 
                                                                                                             ЈКП “Моравац” Мрчајевци 
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Образац бр.ПО 1 

ПРИМАЛАЦ: 

ЈКП“МОРАВАЦ“ 

МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ 

32210 МРЧАЈЕВЦИ 

 

ПОНУЂАЧ 

Назив_________________________________________________________ 

Адреса________________________________________________________ 

Број телефона__________________________________________________ 

Е-mail адреса___________________________________________________ 

Име и презиме овлашћеног 

Лица за контакт_________________________________________________ 

                            

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

НАБАВКА РАДОВА – ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ ВОДА 
НА ИЗВОРИШТУ „ГУШЕВАЦ“ И „КУКИЋИ“ 

РЕД.БР. ЈНMВ-11-1.2.2/2019 

 

НЕ ОТВАРАТИ- 

 

 

Датум и сат подношења: 


