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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр.424 од 20.05.2020. године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 425 од 20.05.2020. године припремљена је:
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система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће „Моравац“.
Адреса: Милоја Стојановића бб
ПИБ:100483147
МАТ.БР.:07298269
Мрчајевци
Интернет страница:www.moravac.jkp
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број :10-1.2.3/20 су услуге – Услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)

( по партијама) и то:
Партија 1.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи систем ЦСНУ
Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система даљинског
надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Наручилац за сваку партију закључује уговор
5. Партије
Набавка је обликована у две партије и то:

Партија 1.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи
систем ЦСНУ
Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ОРН:64216200
6. Контакт лице

Лице (или служба) за контакт: Вукадиновић Златко
Е - mail адреса (или број факса): 032/800-196;
е-маил адреса: moravac.jkp@mts.rs

Напомена:
Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних набавки или
интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, као и да ли постоји
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..
ПАРТИЈА 1 –

Партија 1- Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање
у постојаћи систем ЦСНУ

Техничке карактеристике:

Pozicija
1.1.

Jedinica Količina
mere
komplet

Opis radova
Dorada postojećeg RO-P:

Cena
(DIN)

Ukupno
(DIN)

Tip i
proizvođač

Adaptacija postojećeg ormana pumpi ROP
Adaptacija postojećeg
komandovanje

RO

pumpi

za

daljinsko

Adaptacija postojećeg komandnog ormana pumpi radi
implementacije daljinskog komandovanja pumpama i radi
obezbeđivanja statusa napajanja, rada i kvara pumpi,
položaja kontrolnih preklopki, zaštite od rada na suvo isl.

1

Adaptacija postojećeg ormana pumpi radi integracije u
jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja.
Adaptacija podrazumeva ugradnju sledeće opreme i
izvršenje sledećih radova:

1. GPRS Router (GPRS), ekvivalentan tipu Decode GT900
686, za bežičnu IP komunikaciju, sledećih karakteristika:

komplet

1

686
"DECODE"

- podrška za prenos industrijskih protokola
- potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza,
24VDC
- point to point / multipoint režim rada
- interni MODBUS RTU/ASCII/TCP slave
- RS232 DCE serijski interfejs
- platforma sa 6 analogna ulaza, 8 digitalna ulaza i 6
digitalna izlaza
- napajanje 8 do 30V DC
- radna temperatura od -25ºC do +70ºC,
- sa antenskim kablom i GSM antenom za unutrašnju
ugradnju,
- montaža na DIN šinu.
komplet 1
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2. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili
ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom:
- Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz
- Snaga: max. 250W
- Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju):
- Napon: 23.2V +/- 2%
- Struja: strujno ograničenje na 3A
- Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
- Izlaz 12V:
- Napon: 13.2V +/- 2%
- Struja: strujno ograničenje na 3A
- Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A)

kom

1

SLAC24
"Elektro"

kom

4

VRLA UL12-18
"Ultracell"

Pokazna jedinica LCD displej za ciklično prikazivanje u
realnim fizičkim veličinama, izlaznog napona i struje na
izlazu 24V, napona akumulatora i struje punjenja, kao i
vrednost pomoćnog napona kojim se napaja kontrolna
logika i pokazni sistem.
- Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti:
- Prisutno mrežno napajanje UPSa
- Rad UPSa na bateriju
- Stanje baterije (dobro / loše)
- Dopunjavanje baterije

1 kom
3. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan,
12V, 18Ah, stacionarni akumulator.

1kom
4. Prenaponska trostepena zaštita analognog signala 420mA, za 24VDC ekvivalentno tipuTT-2-PE proizvođač
Phoenix contacs, sledećih karakteristika:

Current Rating:300 mA, Current, Surge10 kA,IP
Rating IP20,LevelDouble Level, Number of Poles 2
Poles
Response Time 1 ns, Supply Voltage: 24VDC
Voltage, Operating 30VDC Za zaštitu signala
nivoa i pritiska

kom

2

TT-2-PE
"Phoenix
contacs"

komplet 1
Schrack PT
-K1,K2
Rele sa 2CO (SPDT) kontaktom 230VAC/6A, napon
kalema 230VAC, ekvivalentan tipu Schrack: PT

komplet

2

2 kom
- ugradnja pomoćnih relea za umnožavanje statusa
bimetala motora, zaštite od rada na suvo, zahteva za rad
- prešemiranje signalnih kola radi dovođenja statusa
režima rada, statusa izbora, rada i kvara svake od pumpi
na posebne redne stezaljke -Xn radi signalizacije u CSNU,
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5. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog
provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika
preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom
naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm

10 kom
6. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani
25x60mm, kablovske stopice,
kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5
mm2, bužir cevi za
izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana,
Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl.
Postavljanje kabla LiYCy, do senzora pritiska od ROmtk

kom

10

SRK 2.5/2A
"Conta Clip"

1

PVC Kanali,
kablovska
oprema
"Strojkoplast"
provodnici
1.5mm2
"FK Zaječar"
"Novkabel"

1

N/A

kom

1

MBS 1700
"Danfoss"

kom

1

Nivelco
NIVOPRESS
NPK-2

1.5.

Dorada softvera PLCa na izvorištu "Gušavac":
Dopuna se odnosi na komunikacione funkcije između
postojećeg kontrolera, master kontrolera i rutera na CS i R
Ilijak

komplet

1

N/A

1.6.

Dorada softvera Master PLCa u KKC "Moravac":

komplet

1

"Elektro"

komplet

komplet 1

Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska
na potisu
1.2

Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih
radova
na potisnom cevovodu: varenje uvodnika, komplet
postavljanje kuglastog ventila 1/2" sa slavinom račve i
prilagođenja za priključak senzora pritiska.
Isporuka i povezivanje transmitera pritiska na potisu
CS2
Transmiter pritiska tip MBS 1700 proizvođača Danfoss ili
ekvivalentan. Montaža na potisnom cevovodu pumpi.
Transmiter sledećih karakteristika:

1.3.
• Merni opseg 0-16 bar
• Napajanje 12-30VDC
• Izlazni signal: 4-20 mA
• Priključak: G1/2"
• Maksimalni radni pritisak: 50 bar.
Isporuka, transmitera kontinualnog hidrostatičkog
nivometra . Ekvivalentno tipu Nivelco NIVOPRESS
NPK-2. Karakteristike:
• Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m
VS

1.4.

• Merni kabl: 10m
• Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično
• Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C
• Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv
merni opseg
• Otpor strujne petlje: do 600 Ohm
• Priključak: G1/2"
• Materijal sonde: nerđajući čelik
• Stepen zaštite: IP68

Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ-10-1.2.3/20

6/ 53

Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija
Master PLC-a u KKC "Moravac" radi integracije objekta u
jedinstveni sistem kontrole i nadzora:

- Implementacija Mobus TCP/UDP komunikacionog
protokola za podršku klijentskih i serverskih funkcija, za
vezu sa objektima na GPRS mreži,
- registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u
postojećim komunikacionim modulima i drajverima,
- definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka
ciljnom objektu i prosleđivanje komandi uz konveziju
protokola, ukoliko je potrebna,
- proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za
prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-8.2.
Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC
"Moravac":
- registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za
nadzor i kontrolu u postojećoj konfiguraciji SCADAe,
- dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i
procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije
alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u
konfiguracionoj bazi podataka SCADAe,
- dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji
obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca.
Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije
kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi
sa ovog prikaza,
1.7.

komplet

1

MapNet+
"Elektro"

komplet

1

N/A

komplet

1

N/A

- dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta
rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve
signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa
poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i
interfejsi za komandovanje,

- dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da
sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada
pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju:
smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične
izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove
izveštaja,

1.8.

Izrada
projekta
izvedenog
stanja
Daje se cena izrade dokumentacije po objektu
Projekat se isporučuje Investitoru u elektronskoj formi
(crteži u AutoCAD formatu, tekstovi u Word i Excel
formatu) na DVD-u i u papirnoj formi u dva primerka.

Rad na testiranju automatike i sistema komunikacija.
1.9.

Testiranje klijentskih i serverskih, kao i Store&Forward
komunikacionih funkcija. Probni rad i dokaz performansi
rada predmetnog objekta u lokalnom i daljinskom radu.
Ukupno (1.1. - 1.9.):
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ПАРТИЈА 2

Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег
система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци

Техничке карактеристике:
Предмет јавне набавке је сервисно одржавање мерно регулационе и комуникационе опреме
као и инсталисаног софтвера на постојећем надзорном систему Мапнетплус на водоводном
систему "Моравац" Мрчајевци.
Под сервисним одржавањем подразумева се превентивно и интервентно одржавање опреме
инсталиране у следећим црпним станицама и резервоарима:
Посдсистем Кукићи
1.
2.
3.
4.
5.

СРиЦС Липница
Бунар Кукићи
Резервоар Заблаће
Резервоар Липница
Резервоар Слатина

Подсистем Липница Рајац
6.
7.
8.
9.

ЦСиР2 Липница
ЦСиР3 Липница-Петровићи
Р4 Липница-Делићи
ЦСиР4.1 Рајац-Слепак

и део дистрибутивног система
10. Р "Игњовићи "
11. ЦСиР" Илијак"

Предмет превентивног и интервентног одржавања је Систем надзора и управљања
Мапнетплус водоводним системом Мрчајевци са свом уграђеном контролерском,
рачунарском и комуникационом опремом, системским и апликативним софтвером.
Одржавање система за надзор и управљање (у даљем тексту ЦСНУ) обухвата
дијагностику и отклањање кварова на инсталисаној на:
- хардверу : ПЛЦ-овима, радним станицама/серверима, комуникационој и пратећој
опреми;
- софтверу : апликативном и системском софтверу за скаду, ПЛЦ и осталу опрему
ЦСНУ у којој је интегрисан софтвер.
Одржавање ЦСНУ обухвата :
Интервентно одржавање
Превентивно одржавање
Интервентно одржавање може бити по позиву и хитна интервенција.
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Интервенције по позиву у случају кварова који не угрожавају рад система надзора и
управљања. То су кварови на једном делу система, чија појава не захтева хитну
интервенцију.
Хитне интервенције у случају хаваријског застоја који иницира прекид рада система
ЦСНУ или неке његове целине (хардверски и/или софтверски квар). То је квар који
угрожава стабилност производног процеса - немогућност командовања и надзора
опреме технолошког процеса.
Интервентно одржавање
-

-

-

-

-

услуга интервентног одржавања подразумева и телефонске консултације у
вези дијагностике, ситнијих поправки и консултације око одлуке изласка
сервисера на интервенцију.
да врши поправке по позиву за интервенције код отказа битних делова система
или комплетног система, односно за кварове који се не могу отклонити
интервенцијама службе одржавања наручиоца.
уз писмену сагласност наручиоца замени дотрајале и/или застареле компоненте
система, било новим из исте серије, било новим вишег технолошког нивоа.
Продужени гарантни рок за нове ( замењене ) компонете система је 1 год.
Евентуално потребна поновна замена нових компоненти, у продуженом
гарантном року, је бесплатна.
интервенције на инсталисаним апликативним софтверима у контролерима и на
СЦАДА-и су у искључивој надлежности понуђача, а тичу се пре свега
евентуалних кварова услед оштећења хардвера који изискују реинсталацију
уграђених програма, и не могу се урадити без сагласности предузећа које је
израдило и инсталирало апликативни софтер.
у интервентно одржавање не спада било какава измена система, у смислу
дораде апликације или доградње опреме и није предмет овог уговора.
Превентивно одржавање

Превентивно одржавање подразумева превентивни преглед и има за циљ
проверу погонске спремности објекта. Превентивно одржавање се врши једном
годишње о чему се сачињава детаљан извештај о стању опреме и софтвера
уграђеног у ЦСНУ .
Превентивни – периодични преглед функционалности СНУ обухвата проверу ПЛЦ-ова, СКАДА
система, радних станица/сервера и комуникационог система
и подразумева обављање следећих услуга:
−

−
−
−
−

Проверу и подешавање рада управљачког система проверу функционисања
даљинских команди, проверу функција инсталисаних софтвера на локалним
контролерима и мастер контролеру.
Провера и подешавање параметара локалне аутоматике
система централног
управљања.
Провера рада постављење мерне опреме и то: мерача протока, мерача притиска
и мерача нивоа.
Преглед инсталисаних софтвера на свим надзорним рачунарима и провера
валидности параметара и података
Провера
и подешавање свих параметара
комплетног система и провера
архивирања односно придржавања протокола о руковању централизованим
управљањем.
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−
−

Израду извештаја са описом налаза и
оценом стања и функционалности
сегмената система и предлозима за неопходне санације, поправке и унапређења.
У цену треба урачунати све трошкове (превоз и смештај).

Понуђач се обавезује за следеће:

-

да обезбеди стручне и квалитетне кадрове, алате и опрему,
да обезбеди консултантске услуге према наручиоцу, при куповини резервних
делова, опреме и евентуалном проширењу система ЦСНУ.

-

да врши техничку контролу стања уређаја,

-

,
да све рекламације за изведене радове, достављене писменим путем од
стране наручиоца, отклони у најкраћем могућем року.

Сервисери понуђача дужни су да:

-

да се пријаве надлежном лицу наручиоца при доласку на редовно превентивно
одржавање и при поправкама које обухватају интервентно одржавање,
да прибаве сагласност наручиоца приликом извршења одређених поправки,

-

да наручиоцу укажу на пропусте у експлоатацији, руковању и чувању уређаја,

-

да региструју тежа оштећења уређаја и упознају наручиоца о потреби ремонта
или замени делова,
да наручиоцу обезбеди записник о настанку оштећења које је настало по
осигураним основама и падају на терет осигурања.

-

-

Процедура отклањања квара
Наручилац обавештава Понуђача (усмено или писмено) да је дошло до квара или
хаваријског застоја и позива га да приступи дефектажи.
У случају интервенција по позиву Понуђач је у обавези да се одазове позиву и
приступи дефектажи у року од 24 сати од пријема позива.
У случају хаваријског застоја, рок изласка на дефектажу је 12 сати од упућеног
позива, а приступање отклањању квара је “одмах” тј. без прекида до довођења опреме
у функционално стање.
По завршеној интервенцији, Извођач саставља записник са тачном спецификацијом
обављених услуга и уграђене опреме.
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ЦЕНЕ
I
Услуге интервентног сервиса уговарају се фактуришу и напалћују на основу
утрошених радних сати корз исказан инжењер сат
Укупна цена радног сата ________________ динара без ПДВ-а;
Укупна цена радног сата ________________ динара са ПДВ-ом;
II Услуге обављања превентивног прегледа наплаћују се по обављеном прегледу и
датом извештају у паушалном износу једнократно.
Превентивни преглед ________________ динара без ПДВ-а;
Превентивни преглед ________________ динара са ПДВ-ом;
III Путни и остали трошкови ________________ динара без ПДВ-а
Путни и остали трошкови ________________ динара са ПДВ-ом;
Уграђени резервни делови обрачунавају се према
IV
Произвођача.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) Закона);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).
1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

1.4. Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
• Да има остварени промет у последње три године ( 2017,2018, и 2019. ) у износу од минимално
1.000.000,00 РСД .
Као доказиспуњености ових условапотребно је доставити:
- Извештај о бонитету –образац БОН –ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре или
регистроване билансе стања и успеха за претходне три обрачунске године уколико је понуђач обвезник
ревизије, мора да достави мишљење овлашћеног ревизора уз билансе, а уколико није мора доставити
одлуку о разврставању за сваку од наведених година, или
- копију биланса успеха
да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

• Да понуђач има запослене који су у сталном радном или уговором ангажоване инжењере.
• најмање један дипломирани електроинжењер са лиценцом 353 –одговорни пројектант
телекомуникационих мрежа и система

• најмање један дипломирани електроинжењер са лиценцом 352 –одговорни пројектант
•

управљања електромоторнимпогонима-аутоматика мерење и регулација
најмање два дипломирана електроинжењера са лиценцом 453 –одговорни извођач радова
телекомуникационих мрежа и система

Као доказе испуњености овог условапотребно је доставити:
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фотокопије уговора о раду, фотокопије радних књижица и фотокопије захтеване важеће лиценце 353,
352, и 453 издате од стране Инжењерске коморе Републике Србије и потврду Инжењерске коморе
Републике Србије о важности лиценци
да располаже неопходним пословним капацитетом :
референце:
• Да је у последнјих пет година извео радове на изградњи система даљинског надзора и управљања који
врше надзор и управљање над комплетним водоводним системима у најмање три града у Србији.
стандарди:
• Поседовање стандарда ИСО 9001 за област сертификације: пројектовање, развој и интеграција система
даљинског надзора и управљања

Као доказе испуњености овог условапотребно је доставити:
Референце се доказују са копијама рачуна или окончаних ситуација
За поседовање стандарда - Копија важећег сертификата.

Рок, начин плаћања
Рок: 30 дана од дана увиђења у посао
Начин плаћања: По привременим и окончаној ситуацији у законском року

.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V-5.),
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V-6.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности које је предмет јавне набавке.
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће из чл. 75. ст. 1 тач. 5) ЗЈН-а
Испуњеност обавезног услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом) понуђачи немају
обавезу да доказују, с обзиром да за предметну јавну набавку није предвиђено поседовање дозволе
надлежног органа
У случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона, Наручилац ће
поступити у складу са чланом 79. ст. 2. и 3. Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и
да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе
може да затражи и од осталих понуђача.
На захтев наручиоца, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
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да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове група понуђача
испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је регистрован у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, односно
пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, али је у
обавези да о томе обавести наручиоца.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронскидокумент, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавнимбележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

.
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IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је “најнижа понуђена цена“

V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Образац бр. V-1- Образац понуде
Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди
Образац бр. V-5- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности
Образац бр. V-6- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности
Образац бр. VI - Модел уговора
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V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За ПАРТИЈУ БР.1 –.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и
укључивање у постојаћи систем ЦСНУ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-услуге одржавања електро
рачунарске опреме( водовод)– - партија 1-.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС

и

Илијак и укључивање у постојаћи систем ЦСНУ
ЈНМВ број :10-1.2.3/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Интернет странице на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова за учешће у поступку
предметне набавке јавно доступни
(уколико се доказивање врши изјавом не
треба попуњавати)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђач.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:

1)

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

3)

Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавка услуге-Адаптација постојаћег ормана пумпи
на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи систем ЦСНУ Mapnetplus
– услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
Партија 1.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи
систем ЦСНУ
- ЈНМВ број : 10-1.2.3/2020

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

•

Рок важења понуде:___________дана (минимум 30 дана од дана отварања
понуде)

•

Рок плаћања износи___________дана од датума пријема фактуре/рачуна
(не може дуже од 45 дана, )

•

Место извршења услуге: седиште Мрчајевци

•

Рок извршења услуге :1 ( један дан)

ПОНУЂАЧ
Датум:___________________
М.П.

_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1 – Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи
систем ЦСНУ Mapnetplus

1. Adaptacija postojećeg ormana pumpi na R i CS Ilijak i
uključenje u postojeći sistem CSNU Mapnetplus

Pozicija
1.1.

Jedinica Količina
mere
komplet

Opis radova
Dorada postojećeg RO-P:

Cena
(DIN)

Ukupno
(DIN)

Tip i
proizvođač

Adaptacija postojećeg ormana pumpi ROP
Adaptacija postojećeg
komandovanje

RO

pumpi

za

daljinsko

Adaptacija postojećeg komandnog ormana pumpi radi
implementacije daljinskog komandovanja pumpama i radi
obezbeđivanja statusa napajanja, rada i kvara pumpi,
položaja kontrolnih preklopki, zaštite od rada na suvo isl.

1

Adaptacija postojećeg ormana pumpi radi integracije u
jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja.
Adaptacija podrazumeva ugradnju sledeće opreme i
izvršenje sledećih radova:

1. GPRS Router (GPRS), ekvivalentan tipu Decode GT900
686, za bežičnu IP komunikaciju, sledećih karakteristika:
- podrška za prenos industrijskih protokola
- potreban broj DI modula sa ukupno 32 izolovanih ulaza,
24VDC
- point to point / multipoint režim rada
- interni MODBUS RTU/ASCII/TCP slave
- RS232 DCE serijski interfejs
- platforma sa 6 analogna ulaza, 8 digitalna ulaza i 6
digitalna izlaza

komplet

1

686
"DECODE"

kom

1

SLAC24
"Elektro"

- napajanje 8 do 30V DC
- radna temperatura od -25ºC do +70ºC,
- sa antenskim kablom i GSM antenom za unutrašnju
ugradnju,
- montaža na DIN šinu.
komplet 1
2. Sistem besprekidnog napajanaj tipa SLAC24 Elektro ili
ekvivalentan, sa autonomijom 8h ili dužom:
- Napon napajanja: 180..240V, 50 Hz
- Snaga: max. 250W
- Izlaz 24V (pri mrežnom napajanju):
- Napon: 23.2V +/- 2%
- Struja: strujno ograničenje na 3A
- Promena napona sa opterećenjem: <0.2V (0.1A< I <2A)
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- Izlaz 12V:
- Napon: 13.2V +/- 2%
- Struja: strujno ograničenje na 3A
- Promena napona sa opterećenjem: <0.1V (0.1A< I <2A)
Pokazna jedinica LCD displej za ciklično prikazivanje u
realnim fizičkim veličinama, izlaznog napona i struje na
izlazu 24V, napona akumulatora i struje punjenja, kao i
vrednost pomoćnog napona kojim se napaja kontrolna
logika i pokazni sistem.
- Statusni digitalni izlazi - beznaponski kontakti:
- Prisutno mrežno napajanje UPSa
- Rad UPSa na bateriju
- Stanje baterije (dobro / loše)
- Dopunjavanje baterije

1 kom
3. VRLA akumulator, tip UL12-18 Ultracell ili ekvivalentan,
12V, 18Ah, stacionarni akumulator.

kom

4

VRLA UL12-18
"Ultracell"

1kom
4. Prenaponska trostepena zaštita analognog signala 420mA, za 24VDC ekvivalentno tipuTT-2-PE proizvođač
Phoenix contacs, sledećih karakteristika:

Current Rating:300 mA, Current, Surge10 kA,IP
Rating IP20,LevelDouble Level, Number of Poles 2
Poles
Response Time 1 ns, Supply Voltage: 24VDC
Voltage, Operating 30VDC Za zaštitu signala
nivoa i pritiska

kom

2

komplet

2

TT-2-PE
"Phoenix
contacs"

komplet 1
-K1,K2
Rele sa 2CO (SPDT) kontaktom 230VAC/6A, napon
kalema 230VAC, ekvivalentan tipu Schrack: PT
2 kom
- ugradnja pomoćnih relea za umnožavanje statusa
bimetala motora, zaštite od rada na suvo, zahteva za rad

Schrack PT

- prešemiranje signalnih kola radi dovođenja statusa
režima rada, statusa izbora, rada i kvara svake od pumpi
na posebne redne stezaljke -Xn radi signalizacije u CSNU,

5. Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog
provodnika preseka do 2.5mm2 i punog provodnika
preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom
naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm

SRK 2.5/2A
"Conta Clip"
kom

10

10 kom
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6. Ostali montažni materijal: PVC kanali šlicovani
25x60mm, kablovske stopice,
kablovske uvodnice, provodnici tipa P preseka 1,5
mm2, bužir cevi za
izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana,
Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i sl.
Postavljanje kabla LiYCy, do senzora pritiska od ROmtk

1

PVC Kanali,
kablovska
oprema
"Strojkoplast"
provodnici
1.5mm2
"FK Zaječar"
"Novkabel"

1

N/A

kom

1

MBS 1700
"Danfoss"

kom

1

Nivelco
NIVOPRESS
NPK-2

komplet

1

N/A

komplet

1

"Elektro"

komplet

komplet 1

Izrada priključnog mernog mesta za merenje pritiska
na potisu
1.2

Priprema mernog mesta izvođenjem hidromašinskih
radova
na potisnom cevovodu: varenje uvodnika, komplet
postavljanje kuglastog ventila 1/2" sa slavinom račve i
prilagođenja za priključak senzora pritiska.
Isporuka i povezivanje transmitera pritiska na potisu
CS2
Transmiter pritiska tip MBS 1700 proizvođača Danfoss ili
ekvivalentan. Montaža na potisnom cevovodu pumpi.
Transmiter sledećih karakteristika:

1.3.
• Merni opseg 0-16 bar
• Napajanje 12-30VDC
• Izlazni signal: 4-20 mA
• Priključak: G1/2"
• Maksimalni radni pritisak: 50 bar.
Isporuka, transmitera kontinualnog hidrostatičkog
nivometra . Ekvivalentno tipu Nivelco NIVOPRESS
NPK-2. Karakteristike:
• Merni opseg: korisnički podesiv, maksimalno 0-5 m
VS

1.4.

• Merni kabl: 10m
• Napajanje: 24VDC (12-30VDC), dvožično
• Temperaturni opseg: 0°C ... +40°C
• Izlazni signal: 4-20 mA /HART, korisnički podesiv
merni opseg
• Otpor strujne petlje: do 600 Ohm
• Priključak: G1/2"
• Materijal sonde: nerđajući čelik
• Stepen zaštite: IP68

1.5.

1.6.

Dorada softvera PLCa na izvorištu "Gušavac":
Dopuna se odnosi na komunikacione funkcije između
postojećeg kontrolera, master kontrolera i rutera na CS i R
Ilijak
Dorada softvera Master PLCa u KKC "Moravac":
Dopuna neophodnih komunikacionih i kontrolnih funkcija
Master PLC-a u KKC "Moravac" radi integracije objekta u
jedinstveni sistem kontrole i nadzora:
- Implementacija Mobus TCP/UDP komunikacionog
protokola za podršku klijentskih i serverskih funkcija, za
vezu sa objektima na GPRS mreži,
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- registrovanje novog uređaja u mreži kontrolera u
postojećim komunikacionim modulima i drajverima,
- definisanje dodatnih ruta poruka od SCADA sistema ka
ciljnom objektu i prosleđivanje komandi uz konveziju
protokola, ukoliko je potrebna,
- proširenje i mapiranje postojećih memorijskih zona za
prihvat podataka, odnosno slanje komandi u PLC-8.2.
Dorada konfiguracije SCADA servera u KKC
"Moravac":
- registrovanje potrebnih analognih i digitalnih tagova za
nadzor i kontrolu u postojećoj konfiguraciji SCADAe,
- dodatno konfigurisanje alarma, operatorskih akcija i
procesnih događaja vezanih za objekat. Nove definicije
alarma, akcija i događaja se dodaju postojećim u
konfiguracionoj bazi podataka SCADAe,
- dopuna prikazom kompletnog distributivnog pravca, koji
obihvata sve objekte pripadajućeg distributivnog pravca.
Prikaz sadrži sva relevantna merenja i signalizacije
kompletnog pravca,ali bez mogućnosti izdavanja komandi
sa ovog prikaza,
1.7.

komplet

1

MapNet+
"Elektro"

komplet

1

N/A

komplet

1

N/A

- dopuna postojećih prikaza novim prikazom objekta
rezervoara. Ovde će biti prikazana sva merenja i sve
signalizacije predmetnog objekta, dinamički povezane sa
poslednjim raspoloživim real-time vrednostima, kao i
interfejsi za komandovanje,

- dopuna štampanih izveštaja za ovaj objekat, tako da
sadrže sve relevantne vrednosti merenja i vremena rada
pumi. Štampani izveštaji u postojećem sistemu obuhvataju:
smenske, dnevne, mesečne, godišnje i periodične
izveštaje, a navedene dopune se odnose na sve tipove
izveštaja,

1.8.

Izrada
projekta
izvedenog
stanja
Daje se cena izrade dokumentacije po objektu
Projekat se isporučuje Investitoru u elektronskoj formi
(crteži u AutoCAD formatu, tekstovi u Word i Excel
formatu) na DVD-u i u papirnoj formi u dva primerka.

Rad na testiranju automatike i sistema komunikacija.
1.9.

Testiranje klijentskih i serverskih, kao i Store&Forward
komunikacionih funkcija. Probni rad i dokaz performansi
rada predmetnog objekta u lokalnom i daljinskom radu.
Ukupno (1.1. - 1.9.):
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Р.Б

Предмет набавке

Јед.
Мере

Количи
на

2

3

1
1

Адаптација
постојаћег ормана
пумпи на Р и ЦС
Илијак и укључивање
у постојаћи систем
ЦСНУ Mapnetplus

КОМ

Јединична
цена
без
ПДВ-а

Јединична
цена
са
ПДВ-ом

4

5

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

6 (3х4)

7 (3х5)

1

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•
•
•

Датум:

у колони 4.уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, тражени предмет јавне набавке;
у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);На
крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

М.П.
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V-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За партију 1 – Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у
постојаћи систем ЦСНУ Mapnetplus

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.
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V-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
услуге - партија 1- Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у

постојаћи систем ЦСНУ Mapnetplus
ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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V-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке услуге – услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
– партија 1 –Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи

систем ЦСНУ Mapnetplus
ЈНМВ број 10-1.2.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БР. V-6 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку
јавне набавке услуге – услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
- партија 1 –Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи

систем ЦСНУ Mapnetplus
ЈНМВ број:10-1.2.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо поштовали обавезе
које произлазе 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.

Датум: _______________

М. П.

Потпис понуђача: ____________________
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V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За партија бр.2 –Услуге контроле и сервисирање опреме и
уграђеног софтвера постојаћег система даљинског надзора и управљање водоводним системом
Мрчајевци

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге – услуге
одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
партија 2- Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ЈНМВ број : 10-1.2.3/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Интернет странице на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова за учешће у поступку
предметне набавке јавно доступни
(уколико се доказивање врши изјавом не
треба попуњавати)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђач
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:

1)

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

3)

Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Интернет странице на којој су подаци који
су тражени у оквиру услова за учешће у
поступку
предметне
набавке
јавно
доступни (уколико се доказивање врши
изјавом не треба попуњавати)

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: јавна набавка - услуге одржавања електро и рачунарске
опреме( водовод)
Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ЈНМВ број -10-1.2.3/2020

Укупна цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

•

Рок важења понуде:___________дана (минимум 30 дана од дана отварања
понуде)

•

Рок плаћања износи___________дана од датума пријема фактуре/рачуна (не
може
дуже од 45 дана, )

•

Место извршења услуге: Мрчајевци

•

Рок за извршење услуге: Рок извршења не може дужи од 1 (једног) дана

ПОНУЂАЧ
Датум:___________________
М.П.

_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За партију 2 –Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег
система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци

Р.бр.
1.
2.
3..

Р.Б

НАЗИВ
Вредност инжењер сата
за услугу интервентног
сервисирања
Превоз (300 км) 33.3 % од
цене горива
Превентивни преглед
Укупно цена (1+2+3)

Предмет набавке

1
1

Услуге контроле
и сервисирање
опреме и
уграђеног
софтвера
постојаћег
система
даљинског
надзора и
управљање
водоводним
системом
Мрчајевци

Јед.
Мере

Колич
ина

2

3

КОМ

Јединична
цена
без
ПДВ-а

4

кол

цена

укупно

22
3
1

Јединична
цена
са
ПДВ-ом

5

Укупна цена
без ПДВ-а

6 (3х4)

Укупна цена
са ПДВ-ом

7 (3х5)

1

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 4.уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
• у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4) са траженим количинама (које су
наведене у колони 3.);На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом..

ПОНУЂАЧ
Датум:___________________
М.П.

_____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
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V-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За партију 2 – Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег
система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.
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V-4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
услуге -– услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод),

Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ЈНМВ бр.10-1.2.3/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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V-5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке услуге – услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод) – партија 2 –

Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система даљинског
надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ЈНМВ број 10-1.2.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БР. V-6 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку
јавне набавке – услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
– партија 2 – Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци , ЈНМВ број 10-1.2.3/2020,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо поштовали обавезе
које произлазе 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.

Датум: _______________

М. П.

Потпис понуђача: ____________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 1- Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у
постојаћи систем ЦСНУ
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа „Моравац“, са седиштем у улици Милоја Стојановића бб, у
Мрчајевцима, МБ 07298269, ПИБ 100483147, коју заступа директор Миодраг Јаћимовић ( у даљем
тексту Купац) и
2. ______________________________(назив понуђача) са седиштем у ___________________
(седиште,односно пребивалиште), улица и број ________________________, МБ _______________,
ПИБ _________________, бр. текућег рачуна ___________________ код банке ___________________,
кога заступа _____________________ (име, презиме и својство), ( у даљем тексту Продавац).
3.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(навести подизвођача/е ии понуђаче из груче понуђача ако понуду подноси понуђач са
подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење понуда јавну набавку, спровео поступак мале
вредности набавке – услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
– партија 1- Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи

систем ЦСНУ
Период реализације уговора је од дана закључења уговора, па закључно са
31. децембром 2020. године.
- да је Продавац (Понуђач) доставио понуду за јавну набавку бр. 10-1.2.3/2020- евидентирану код Купца
под бројем _____________од_________2020, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора.
Саставни део овог уговора је конкурсна документација за јавну набавку бр.10-1.2.3/2020 год. и понуда
Продавца.
Члан 2.
Овим уговором Купац прибавља од Продавца услуге – , по спроведеној јавној набавци у поступку мале
вредности бр.10-1.2.3/2020 предвиђен у поглављу III конкурсне документације који је саставни део овог
уговора.

Извршилац се обавезује да услугу изврши по цени:
Цена услуге без ПДВ износи ___________ динара.
Цена услуге са ПДВ- ом износи ___________ динара, по стопи од _____ %.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.

Извршилац је дужан да се на позив Наручиоца одазове и приступи отклањању квара у року
који не може бити дужи од 24 часа од часа упућивања позива од стране Наручиоца.
Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив од
стране овлашћеног лица Наручиоца.
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Извршилац је у обавези да услугу врши континуирано, у термину по договору понуђача и
Наручиоца, а према исказаним потребама у погледу врсте, количине и динамике, закључно са
31. децембром 2020. године.
Члан 4.

Наручилац се обавезује да извршиоцу обезбеди услове за несметано извршење услуге.
Наручилац и извршилац ће констатовати извршење услуге на основу радног налога који мора
бити одобрен од стране одговорног лица Наручиоца и понуђача.
У случају квалитативних недостатака, који су уочени непосредним опажањем, извршилац је у
обавези да на усмени захтев Наручиоца исте без одлагања отклони о свом трошку.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга и
уграђених оригиналних резервних делова извшилац је у обавези да исте отклони у року од 3
дана од дана пријема рекламације, односно да уграђени оригинални резервни део замени
новим.
Члан 5.
Купац се обавезује да ће продавцу платити извршену услугу у року од 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре.
Уговорена плаћања извршиће се на рачун број __________________________ код пословне банке
_____________________.
Члан 6.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Члан 7.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава
или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о
раскиду уговора.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Чачку
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.

Извшилац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, са назначеним износом од _________динара
без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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Члан 11.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два
примерка.

м.п

Продавац
________________

м.п

Купац
___________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 2- Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег
система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа „Моравац“, са седиштем у улици Милоја Стојановића бб, у
Мрчајевцима, МБ 07298269, ПИБ 100483147, коју заступа директор Миодраг Јаћимовић ( у даљем
тексту Купац) и
2. ______________________________(назив понуђача) са седиштем у ___________________
(седиште,односно пребивалиште), улица и број ________________________, МБ _______________,
ПИБ _________________, бр. текућег рачуна ___________________ код банке ___________________,
кога заступа _____________________ (име, презиме и својство), ( у даљем тексту Продавац).
3.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(навести подизвођача/е ии понуђаче из груче понуђача ако понуду подноси понуђач са
подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на основу Позива за подношење понуда јавну набавку, спровео поступак мале
вредности набавке услуге– одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
– партија 2- Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система

даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
- да је Продавац (Понуђач) доставио понуду за јавну набавку бр. 10-1.2.3/2020- евидентирану код Купца
под бројем _____________од_________2020, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора.
Саставни део овог уговора је конкурсна документација за јавну набавку бр.10-1.2.3./2020 и понуда
Продавца.

Период реализације уговора је од дана закључења уговора, па закључно са
31. децембром 2020. године.
Члан 2.
Овим уговором Купац прибавља од Продавца услуга – , по спроведеној јавној набавци у поступку мале
вредности бр.10-1.2.3/2020 предвиђен у поглављу III конкурсне документације који је саставни део овог
уговора.
I Услуге интервентног сервиса уговарају се фактуришу и напалћују на основу утрошених радних сати
корз исказан инжењер сат
Укупна цена радног сата ________________ динара без ПДВ-а;
Укупна цена радног сата ________________ динара са ПДВ-ом;
II Услуге обављања превентивног прегледа наплаћују се по обављеном прегледу и датом извештају
у паушалном износу једнократно.
Превентивни преглед ________________ динара без ПДВ-а;
Превентивни преглед ________________ динара са ПДВ-ом;
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III Путни и остали трошкови ________________ динара без ПДВ-а
Путни и остали трошкови ________________ динара са ПДВ-ом;

Р.бр.
1.
2.
3..

НАЗИВ
Вредност инжењер сата
за услугу интервентног
сервисирања
Превоз (300 км) 33.3 % од
цене горива
Превентивни преглед
Укупно цена (1+2+3)

кол

цена

укупно

22
3
1

Члан 3.
Продавац се обавезује да Купцу изврши услугу контроле и сервисирање опреме и уграђеног
софтвера постојаћег система даљинског надзора и управљање водоводним системом
Мрчајевци
у складу са поглављем III конкурсне документације.
Место извршења услуге су Мрчајевци.
Члан 4.

Извршилац је дужан да се на позив Наручиоца одазове и приступи отклањању квара у року
који не може бити дужи од 24 часа од часа упућивања позива од стране Наручиоца.
Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив од
стране овлашћеног лица Наручиоца.
Извршилац је у обавези да услугу врши континуирано, у термину по договору понуђача и
Наручиоца, а према исказаним потребама у погледу врсте, количине и динамике, закључно са
31. децембром 2020. године.
У случају неодговарајуће услуге у смислу квалитета, купац ће извршити рекламацију.

Члан 5.
Купац се обавезује да ће продавцу платити испоручену робу у року од 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре.
Уговорена плаћања извршиће се на рачун број __________________________ код пословне банке
_____________________.
Члан 7.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Члан 8.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава
или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о
раскиду уговора.
Члан 10.
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Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Чачку
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 12.

Извшилац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, са назначеним износом од _________динара
без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два
примерка.

За Наручиоца:

За Понуђача:
м.п

_______________________

м.п

______________________
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ –
Јавно комунално предузеће „Моравац“ ,ул. Милоје Стојановић, 32210 Мрчајевци, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – услуге одржавања електро и рачунарске опреме
( водовод)
Партија 1.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи
систем ЦСНУ
Партија2.Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег система
даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.05.2020 године
до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се 29.05.2020. године у 13:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
Образац бр. V-1- Образац понуде
Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди
Образац бр. V-5- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности
Образац бр. V-6- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне
набавке мале вредности
Образац бр. VI - Модел уговора
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача
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Исправка грешке у поднетој понуди
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место
начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених
приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка обликована у 2 (две) партије.

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

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Милоја Стојановића бб, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге – услуге одржавања електро и рачунарске опреме
( водовод) – партија бр.____, ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - услуге одржавања електро и рачунарске опреме(водовод)партија бр.____, ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – услуге одржавања електро и рачунарске
опреме( водовод)- партија бр.____, ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –- услуге одржавања електро и рачунарске
опреме( водовод)-партија бр.____, ЈНМВ бр.10-1.2.3/2020 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве
из поглавља V образац V -6.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
За партију 1 и 2

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник бр. 119/2012)) од службеног пријема исправне
фактуре.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу места извршења услуге
За партију 1- Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у
постојаћи систем ЦСНУ
Рок испоруке: Рок испоруке не може бити дужи од 1 (једног) дана
Место извршења услуга: Мрчајевци

За партију 2 – Услуге контроле и сервисирање опреме и уграђеног софтвера постојаћег
система даљинског надзора и управљање водоводним системом Мрчајевци
Рок испоруке: Рок испоруке не може бити дужи од 1 (једног) дана
Место извршења услуга: Мрчајевци

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
За партију 1 и 2
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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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 пратећи трошкови.
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

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: улица Милоја
Стојановића бб,Мрчајевци електронске поште на e-mail moravac.jkp@mts.rs или факсом на број: 032800-196 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 10-1.2.3/2020
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве из поглавља V-5).
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15. 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.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља: непосредно сваког радног дана, у времену
од 7,00 до 14,00 часова; електронском поштом на e-mail – moravac.jkp@mts.rs , сваког радног дана, у
времену од 7,00 до 14,00 часова; факсом на број 032-800-196 или 032-800-196 сваког радног дана, у
времену од 7,00 до 14,00 часова или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње
које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. став. 3.
Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
(број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник:
буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
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ПРИМАЛАЦ:
ЈКП“МОРАВАЦ“
МИЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ
32210 МРЧАЈЕВЦИ

ПОНУЂАЧ

Назив....................................................______________________________________
Адреса.................................................______________________________________
Број телефоан.................................._______________________________________
Е-маил адреса..................................._______________________________________
Име и презиме овлашћеног
Лица за контакт.................................______________________________________

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Услуге одржавања електро и рачунарске опреме( водовод)
Партија 1.Адаптација постојаћег ормана пумпи на Р и ЦС Илијак и укључивање у постојаћи
систем ЦСНУ
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ПАРТИЈА 2- Услуге контроле и сервисирање опреме и
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