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На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................   ЈП Водовод и канализација Пирот
Адреса: ….......................................    ул. Војводе Мишића 36
ПИБ.................................................... 100385085
МБ...................................................... 07131518
Интернет страница:.........................   www.pivoda.rs
Одговорно лице..................................Зоран Николић

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи  у отвореном поступку јавне набавке,  у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  бр. 11/18 су:  добра –  набавка  водоводног  и
канализационог материјала за обављање делатности. Ознака из ОРН: 
Партија 1 - 38421100 водомери
Партија 2,3,4,5,6,7 - 44000000 грађевинске конструкције и материјали

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 
контакт: Владимир Митић, mail> lukanac@yahoo.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
-Предмет  јавне  набавке  бр.  11/18 су добра –  набавка  водоводног  и
канализационог материјала за обављање делатности. Ознака из ОРН: 
Партија 1 - 38421100 водомери
Партија 2,3,4,5,6,7 - 44000000 грађевинске конструкције и материјали

-Намена: одржавање градске водоводне и канализационе мреже

2. Партије: 

1. Водомери и делови за водомере
     2.  Пе фитинг за електрофузионо заваривање
     3.  Канализационе цеви
     4.  Водоводне цеви
     5.  Поцинковани водоводни фитинг
     6.  Ливенарија
     7.  Водоводна арматура
     

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ. 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1. Водомери и делови
- материјал израде кућишта, затварача и прикључака навојних водомера од 1/2" до 2" 
треба да је легура бакра, а механизам са бројчаником који се цео налази у води 
(мокри) је од пластичних маса и  да се испоручују са 2-холендера, 2-навртке и 2-
заптивача.
-Водомери (б класе) се користе за мерење укупне запремине воде протекле кроз 
водомер и треба да буду припремљени за даљинско индуктивно очитавање (не 
ридрелеј)
-главни делови водомера од ДН 15 – 50мм су: кућиште са регулатором за 
подешавање, чашица са пропелером, зупчасти преносник и бријчаник.
-Прирубнички водомери (комбиновани) треба да имају вијачни круг и прирубницу.

Конкурсна документација за ЈН бр.11/18        

 

4



-Водомери морају бити оверени (на местима за жигосање) од стране овлашћеног 
тела за оверавање мерила Републике Србије.
- делови за водомере марке Инса или одговарајући

Заједно са понудом обавезно доставити :
1) Узорке за све тражене врсте и пречнике водомера и 

      2)  Доказе техничке усаглашености:
- Каталог или  извод каталога произвођача  (у  коме су  неизбрисивим мастилом
јасно обележене све понуђене ставке)  за  све понуђене водомере,  којим ће се
доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и
материјала израде,
-  Извештај  о  здравственој  исправности,  издат  од  стране  акредитоване
лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана
објављивања  Позива  за  подношење  понуда  и  Конкурсне  документације  на
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Уверење  о  одобрењу  типа  мерила  које  издаје  Министарство  финансија  и
привреде  (Министарство  економије  и  регионалног  развоја,  Министарство
привреде...) – Дирекција за мере и драгоцене метале. 
-  Изјава  (декларација)  произвођача  понуђених  водомера  или  овлашћеног
дистрибутера  за  Србију,  да  њихови  производи(навести  називе  производа)  у
потпуности  одговарају  техничкој  спецификацији  и  да  понуђач  (навести  назив
понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци
(позвати  се  на  број  јавне  набавке  и  партију).  Изјава(декларација)  мора  имати
читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број  за контакт
потписника.  Уколико  се  подноси  изјава  овлашћеног  дистрибутера,  обавезно
приложити  и  његов  уговор  са  произвођачем,  или  овлашћење  произвођача  ка
дистрибутеру да може давати изјаве (декларације)  оваквог типа.  У оба случаја
изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски
број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или
свих  добара  из  понуде,  за  те  ставке  које  производи  или  нуди,  на  свом
меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се
види  да  исти  примењује  систем контроле  управљања квалитетом у  складу са
стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара

Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим
каталога  који  може  бити  и  на  енглеском)  морају  бити  преведени  од  стране
овлашћеног  преводиоца.  Сви  докази  техничке  усаглашености  и  евентуални
преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења
на  увид  оригинала/оверених  фотокопија  за  тражене  извештаје, као  и  за
евентуалне преводе – пре доношења одлуке.
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Партија 2. ПЕ фитинг за електрофузионо заваривање

- Сви фитинзи за електрофузионо заваривање морају бити израђени од полиетилена 
ПЕ100, бризгани из једног комада за притиске НП 16 бара.
- Електро завојнице морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи, због брже и 
сигурније монтаже.
- Сви фитинзи су запаковани у заштитне кесе, тако да је омогућено директно 
коришћење фитинга без додатног чишћења.
- Сваки картон или заштитни пакет је јасно обележен од стране произвођача 
идентификационом листом која садржи врсту фитинга, технички цртеж, количину у 
пакету, тако да је његова садржина јасна.
- Фитинг нема топлих елемената на својој површини.
- Сви фитинзи, седла, прелазни комади и фитинзи са равним крајевима укључени у 
овај документ имају одговарајући баркод као и податке за ручно сетовање апарата за 
заваривање, по стандарду ИСО/ТР 13950:1997. Ови подаци се испоручују уз сваки 
фитинг.
- Сви фитинзи су одговарајуће означени и имају јединствену идентификацију 
бризгања.
- Изведба индикатора заваривања је таква да спречава цурење истопљеног 
материјала.
- Сви фитинзи морају имати бризгану или утиснуту идентификацију и неопходне 
информације о производу.
-Сви фитинзи морају поседовати визуелне индикаторе заваривања, позициониране 
поред контакт пинова. Дизајн ових индикатора мора спречавати ненамерно изливање 
истопљеног материјала током процеса заваривања.
-Употребом само једне машине мора бити омогућено заваривање свих димензија 
фитинга.
Максимално потребно електрично напајање за заваривање електрофузионих фитинга
не сме бити веће од 4 КWА.

Техничке карактеристике ПЕ фитинга/фазонских комада за чеоно заваривање 
односно заваривање ПЕ електрофузионим спојницама:
 
- Да су фитинзи израђени бризгањем а не спајањем елемената цеви, од материјала 
ПЕ100 СДР 11 или СДР17.

Додатне техничке карактеристике за седла/огрлице:
 
- Сва седла до д225мм су изведена из две повезане половине тако да се монтажа 
седла може извести без специјализованих алата са опругом.
- Излазни продужетак седла је довољно дугачак тако да је омогућено заваривање 
прикључне цеви.
- Безбедно прикључење на основну цев је могуће под дефинисаним дозвољеним 
максималним притиском према одређеним серијама цеви и температуром околине.
- Изведба резача је таква да је његов ход ограничен граничницима (у најнижем и 
највишем положају), и он потпуно вади исечени део цеви и не проузрокује бразде 
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приликом сечења.
- Могуће је да се трајно затвори врх седла са електрофузионом капом.
- Да понуђач прихвата замену неискоришћеног фитинга за фитинг који је потребан 
наручиоцу, периодично у току календарске године.
- Да понуђач гарантује сукцесивну испоруку по пројекту у року од 24х од наручивања
- Да понуђач даје гаранцију за квалитет испорученог материјала од најмање  5 година 
за уграђени материјал, односно најмање 2 године за материјал који није уграђен (који 
је складиштен у складишту наручиоца).

У склопу понуде потребно је доставити следећу документацију:

1. Доставити оригинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени 
фитинзи.
2. Доставити упутство за монтажу електрофузионих елемената на српском језику 
за следеће групе производа: спојнице, седло са интегрисаним ножем, седло са 
вентилом, кугласти вентил.
3. Потврда произвођача да се фитинзи производе од квалитеног ПЕ100 
материјала у складу са стандардом ЕН 12201.
4. Доставити сертификате да је материјал одобрен и безбедан за употребу у 
системима воде за пиће издат од међународне организације ( ДВГW, КИWА и сл.), 
акредитоване за издавање сертификата ( оригинал и оверени превод на српском 
језику од стране овлашћеног судског тумача).
5. Доставити потврду о здравственој исправности производа од стране домаће 
акредитоване лабараторије, не старије од 12 месеци.
6. Доставити потврду да за монтажу електрофузионих фитинга нису потребни 
додатни алати и стеге.
7. Доставити потврду да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави 
понуду по јавној набавци.
8. Изјава понуђача којом се гарантује испорука материјала по пројекту у року од 
24 часа,  као и гаранција за квалитет испорученог материјала од најмање  5 година за 
уграђени материјал, односно најмање 2 године за материјал који није уграђен (који је 
складиштен у складишту наручиоца).
9. Доставити тражене узорке из обрасца понуде

Додатне техничке карактеристике за ПЕ затварач:

 ПЕ затварач мора бити произведен од ПЕ100 материјала за притиске НП16 бар уз 
придржавања смерница DVGW I EN12201 или одговарајуће. Пун проток воде у 
положају отворено.. Тело затварача мора бити комплетно направљено од ПЕ100 
материјала са системом двоструког заптивања.

Партија 3 – канализационе цеви и канализациони фитинг
-Траже се ПВЦ глатке(СН4 И СН8) и ПП коруговане(СН8) канализационе цеви и 
канализациони фитинг за дубину укопавања од 4-6 метара.
-Употребљава се за кишну и фекилну уличну канализацију.
-Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
-Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ)
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-На цевима видно обележени назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН-
4 И СН 8).
-Цеви и фитинг су ободне крутости СН-4 (СДР-41) И СН8
-Димензије цеви су према спољним пречницима у милиметрима.
-Траже се и ПП коруговане цеви СН8

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из 

којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у 
складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајуће за 
производњу предметних добара;

2. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
важећег стандарда СРПС ЕН 13476-2, важећег стандарда СРПС ЕН 1401-1 
или одговарајуће, и важећег стандарда СРПС ЕН 9969 или одговарајуће по 
питању ободне крутости, или одговарајући, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за предају понуде (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или 
одговарајуће). За ПП коруговане цеви важећи стандард СРПС ЕН 13476.

3. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење 
произвођача за учешће на овој јавној набавци.

4. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

Партија 4 – водоводне цеви 
-траже се цеви od HDPE PE 100 RC, производна група 15 тип 2, предвиђене за 
снабдевање водом, за алтернативне технике уградње, са интегрисаним 
заштитним спољашњим слојем полиетилена са повећаном отпорношћу на 
пуцање, који има плаву боју за визуелни преглед, где дебљина заштитног слоја 
износи 10% од дебљине зида SDR 11 и SDR 17, тестиране у складу са DVGW GW 
355-A2/2005 и верификоване према PAS 1075:2009-03.
Произвођач, тип, притисак и датум производње морају бити одштампани на свакој 
цеви. Произвођач је у обавези да уз цеви приложи DVGW сертификат и PAS 1075 
сертификат као потврду да су цеви тестиране у складу са DVGW GW 355-A2/2005 
и верификоване према PAS 1075:2009-03.

Партија 5 – водоводни фитинг
- Тражи се поцинковани челични навојни фитинг за уградњу на навојним 

спојевима за проток питке и санитарне воде 
- материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским 

топлим цинковањем
-  на телу трајно уливени лого произвођача и димензије фитинга
- Навоји су унутрашњи и спољни у скаду са СРПС ИСО 228-1 или 

одговарајући (тзв цоловни)
- Димезије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у цоловима)
- Димезије које се захтевају су почев од Ф=1/2", закључно са Ф=3".
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Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, 

из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом 
у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за 
производњу предметних добара;

2. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или 
одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање 
понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући);

3. Доставити сертификате да је материјал одобрен и безбедан за употребу
у системима воде за пиће издате од међународне организације (DVGW, 
KIWA и сл.), акредитоване за издавање сертификата. 

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће 
акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или 
одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда.

5. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња 
добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

6. Уз понуду доставити узорке за димензије од 3/4" за дупла нипла, колено 
муф и т комад.

Траже се поцинковане цеви:
- Челичне водоводне шавне цеви, заштићене споља и изнутра дубински 

топли, цинковањем.
- Испоручују се у дужини L=6m, са нарезаним спољним навојем у складу 

са СРПС ИСО 228-1 или одговарајући (тзв. цоловни) на оба краја и са 
навијеним поцинкованим челичним муфом на једном крају.

- Димензије су дате према унутрашњем протоку у цоловима.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важећи сертификат произвођача издат од стране 
акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле 
управљања квалитетом у складу са стандардо, СРПС ИСО 9001:2008
или одговарајући за производњу предметних добара.

2. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају
захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 или одговарајући за 
НП=10, или одговарајући. Не старији 3 године од датума предвиђеног
за отварање понуда

3. Извештај ом здравственој исправности, издат од стране домаће
акредитоване лабораторије (акредитација 17025 или одговарајући), 
не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује 
производња добара горе наведених караткеристика, материјала и 
димензија.

Тражи се месингани компресиони навојни фитинг -МС клизне спојнице (клизне 
спојке-месингане) са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним 
цевима и МС коси неповратни вентил са опругом.
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- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и 
санитарне воде.

- Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.
- На телу трајно уливен лого произвођача.
- Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или 

одговарајуће (тзв.цоловни).
- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у цоловима).
- Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2", закључно са Ф=3".

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, 
из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом 
у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за 
производњу предметних добара или одговарајуће;

2. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не 
старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће);

3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће 
акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или 
одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда.

4. Уколико понуђач није понуђач добара, приложити овлашћење 
произвођача за учешће на овој јавној набавци.

5. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња 
добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија.

6. Уз понуду доставити узорке димензије 3/4" за мс клизну спојку и мс коси 
неповратни вентил.

Тражи се пропусни вентил са и без испусне славине:
- У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом запривком и 

точком.
- Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и 

санитарне воде.
- Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. вирбле) је месинг.
- На телу трајно уливен лого произвођача.
- Вентили се испоручују са металним точковима.
- Навоји су унутрашњи у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће 

(тзв. цоловни)
- Димензије су дате према унутрашњем протоки и навоју (у цоловима).
- Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2", заклјучно са ГФ=3".
-

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, 
из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом 
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у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за 
производњу предметних добара или одговарајуће;

2. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња 
добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија, Уз 
понуду доставити узорке за димензије од 3/4"

Партија 6 -ливенарија
-  траже се ЛГ фазонски комади од нодуларног лива намене за проток 

хладне питке воде НП=10
- фазонски комади морају бити изграђени у складу са ЕН 545, за НП=10
- материјал израде тела и прирубница треба да буде нодуларни лив ЕН 

ГЈС-400 (ГГГ-40)
- прирубнице израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 или 

одговарајући за НП=10
- димензије дате према номиналном дијаметру прирубница у 

милиметрима од ДН50 до ДН600 на телу трајно уливен лого 
произвођача, материјал израде димензија и радни притисак

- спољна и унутрашња антикорозивна и електроврододна заштита је 
епоксидна пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве 
боје

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1 Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, 

из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом 
у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за 
производњу предметних добара;

2 Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или 
одговарајући са тестом на 50% већем притиску од захтеваног радног, не 
старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући);

3 Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће 
акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или 
одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда.

4 Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају ЕН 
545 и НП-10бар , као и да испуњавају норму ДИН 30677.

5 Приложити важећи ГСК сертификат да се ЛГ фазонски комади 
пластифцирају у складу са важећом ГСК нормом или одговарајући 
извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 
микрона, издат од акредитоване лабараторије, не старији од 3 године од
отварања понуда.

6 Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење 
произвођача за учешће на овој јавној набавци.

7 Каталог (извод каталога) произвођача, (у коме су неизбрисивим 
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мастилом јасно обележени сви понуђени фазонски комади) којим се 
доказује производња добара горе наведених карактеристика, 
материјала и димензија.

8  Уз понуду доставити узорке:N комад фи 80, X комад фи 80, FF комад 
фи 80/300 и ТТ комад 100/80.

Partija 7 - vodovodna armatura
- tra`ene specifikacije date su u obrascu ponude za 

konkretnu partiju
-  уз понуду обавезно доставити:

1.   Ивештаје о  испитивању  издати   од  стране  домаће  акредитоване
лабораторије. Ако се нуди страни извештај,приложити  извештај са преводом на
српски језик.
2.  Фотокопију важећег ИСО 9001:2008 сертификата за сваког произвођача

IV   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 бр. 11/18 ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН
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

Конкурсна документација за ЈН бр.11/18        

 

12



средине,  као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Страно  правно  лице  као  подносилац  понуде  може,  ако  се  наведени
докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити
своју  писмену изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу,
односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или
другим надлежним органом те државе, а наручилац је дужан да провери да
ли су испуњени услови за примену тог средства.  

Наведени  докази  о  испуњености  услова  се  могу  достављати  у
неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове,
дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или
оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

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 и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) 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. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела  набавке  за  који  је  неопходна
испуњеност тог услова

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 76. 
Закона о јавним набавкама

1. Да располаже непоходним финансијским капацитетом

2. Важећи ИСО 9001:2008 сертификат за сваког произвођача 

3. Извештаји о испитивању робе.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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: П  р  авна 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.   П  редузетници  и  физичка  лица  : Извод  из  казнене
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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  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;

4) Услов из члана  чл.  75.  ст.  2.   -  Доказ:  Потписан о  оверен  Oбразац
изјаве  (Образац  изјаве,  дат је  у  поглављу  XI). Изјава  мора  да  буде
потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. 

У  колико  п  онуду   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), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да
достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

У  колико 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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача,  чија  је  понуда на основу извештаја за  јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  регистру  који  води  Агенција  за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из
регистра Агенције за привредне регистре,  који  је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву,  уколико не садржи
доказ  одређен  конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди
интернет страницу  на којој  су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим  се  уређује  електронски  документ,  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, јавним бележником 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.

2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

     1. Да  понуђач  у  поступку  јавне  набавке  располаже  неопходним
финансијским капацитетом -  да понуђач није био у блокади рачуна дужој
од 30 дана за 6 месеци од дана достављања позива за подношење понуде.

Документација: Потврдa  о броју дана неликвидности коју издаје
Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и
унос основа и налога - Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период
или у понуди наведена интернет адреса на којој се могу добити валидни
подаци  за  захтевани  период или  Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке
(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (ако се из истог
може видети тражени податак),  Наручилац ће прихватити потврду о броју
дана неликвидности за период краћи од шест месеци,  уколико је
понуђач новоосновано привредно друштво,  односно послује краће од
шест месеци, рачунајући од месеца објављивања позива за подношење
понуде,  односно уколико потенцијални понуђач послује краће од шест
месеци од дана регистрације привредног субјекта до дана објављивања
позива за подношење понуде. У оквиру достављене потврде број дана
неликвидности мора бити мањи од 30 (тридесет) дана.
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2. Фотокопија  важећег ИСО  9001:2008  сертификата за  сваког
произвођача робе која се нуди

3. Ивештаји о  испитивању  издати   од  стране  домаће  акредитоване
лабораторије.  Ако  се  нуди  страни  извештај,приложити  извештај  са
преводом на српски језик.

V  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: ЈП Водовод и канализација Пирот, улица Војводе
Мишића број 36,  са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку добара - набавка
водоводног и канализационог материјала, ПАРТИЈА ____, ЈН бр. 11/18 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 06.08.2018. године до 12 часова. Отварање понуда ће се обавити
задњег дана рока у 12  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
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
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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.
   

3.  ПАРТИЈЕ: 
     1. Водомери и делови
     2. Пе фитинг за електрофузионо заваривање
     3. Водоводне цеви
     4. Канализационе цеви
     5. Поцинковани водоводни фитинг
     6. Ливенарија
     7. Водоводна арматура
     

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:  ЈП Водовод и
канализација Пирот улица Војводе Мишића 36,  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку добара –   набавка  водоводног  и
канализационог материјала, ЈН МВ бр. 11/18. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр.  11/18..... [навести редни број јавне
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –   ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр.11/18.... [навести редни број  јавне
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку (добра,  услуге  или  радови)  –
..........  [навести предмет јавне набавке], ЈН бр.11/18..... [навести редни број
јавне набавкe] - 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 
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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 VI), 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  VI) 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 IV конкурсне документације,  у  складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број
подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

-     Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда мора да важи  најмање  60 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. 
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10.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО
ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ  ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту
животне  средине  и  у  Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите  животне
средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Напомена:
У случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуда објављен на
страном језику, наручилац наводи податке о наведеним органима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Изабрани понуђач је дужан да при потписивању уговора достави:
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на
износ од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копију картона
депонованих потписа.
Менице ће се држати у благајни наручиоца све до испуњења уговорних обавеза,
након чега се враћа.

12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који
у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“,  као и испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који  је  достављен  уз  понуду,  поверљив  податак  мора  да  буде  обележен
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац  ће  одбити  давање  информације  која  би  значила  повреду
поверљивости  података добијених у  понуди.  Неће  се  сматрати  поверљивим
цена  и  остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената
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критеријума  и  рангирање  понуде.  Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну
имена  понуђача,  као  и  поднете  понуде,  до  истека  рока  предвиђеног  за
отварање понуда.

13.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  [путем  поште на  адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail lukanac@yahoo.com или факсом на
број  010/343-388 локал 107 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације,  одговор  доставити  у  писаном  облику  и  истовремено  ће  ту
информацију  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет
страници. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
11/18
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.

14. 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.
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Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“ 
           Kriterijumi za ocenu ponuda :

 1.  Ponu|ena  cena 
------------------------------------------------------

do  80  pondera

      (Br.bodova h најнижа цена)/понуђена cena

             2.   Rok
isporuke------------------------------------------------------
-- ---do 20  pondera

      - do 3 dana od naruxbe - 20 pondera 

      - do 20 dana - 5 pondera

      -preko 20 dana - bez pondera                   

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је  поштовао све обавезе које  произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
 
17. 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.

18.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је
претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона.
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Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији.
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља
Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,
електронском поштом на 
е-mail  lukanac@yahoo.com,  или  препорученом  пошиљком  са  повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом
ако је је примљен од стране наручиоца најкасније  5 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана
149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о
обустави  поступка  јавне  набавке  из  члана  109.  Закона,  рок  за  подношење
захтева за заштиту права је 10 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 става 3. и 4. члана 149. 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.
О поднетом захтеву за  заштиту права  наручилац  објављује  обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права. Захтев за заштиту права не
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтева за  заштиту права,  при чему је  дужан да у  обавештењу о  поднетом
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку
јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије
уплати  таксу  из  члана  156.  Закона  у  износу  од  120.000,00  динара  уколико
оспорава одређену радњу наручиоца..
Уколико  се  захтев  за  заштиту права  подноси  након  отварања понуда  и  ако
процењена  вредност  није  већа  од  120.000.000,00  динара  такса  износи
120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако
збир  процењених  вредности  свих  оспорених  партија  није  већа  од
120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.
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Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор,  ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара,
односно  0,1%  збира  процењених  вредности  свих  оспорених  партија  јавне
набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност
већа од 120.000.000,00 динара. 

Као  доказ  о  уплати  таксе,  у  смислу  члана  151.  став  1.  тачка  6)  ЗЈН,
прихватиће се:
1.  Потврда  о  извршеној  уплати  таксе  из  члана  156.  ЗЈН  која  садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да  садржи  податак  да  је  налог  за  уплату  таксе,  односно  налог  за  пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може  да  изврши  увид  у  одговарајући  извод  евиденционог  рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор

и  на  тај  начин  додатно  провери  чињеницу  да  ли  је  налог  за  пренос
реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број:  подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси ЗЗП;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси ЗЗП;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2.  Налог  за  уплату,  први  примерак,  оверен  потписом  овлашћеног  лица  и
печатом банке или поште,  који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и
(10), за подносиоце
захтева  за  заштиту  права  који  имају  отворен  рачун  у  оквиру  припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4.  Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све
елементе из
потврде о  извршеној  уплати таксе  из  тачке  1,  за  подносиоце  захтева  за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167.
Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор  о  јавној  набавци  ће  бити  закључен  са  понуђачем  којем  је  додељен
уговор у року од 10 дана од објављивања одлуке на Порталу јн. 
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. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара
- набавка водоводног и канализационог материјала, ЈН  11/18 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:
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Лице  овлашћено  за  потписивање
уговора

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 понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
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Име особе за контакт:

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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:
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Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Свака понуда у којој у обрасцу понуде за појединачне партије остане празно поље 
или се прецрта или стави тачка биће оцењена као неодговарајућа.

121.1 ДН 50 - РД 1,00 м ко
м.

1

12.1.2 ДН 50 - РД 1,25 м ко
м.

1

12.1.3 ДН 50 - РД 1,50 м ко
м.

1

12.1.4 ДН 50 - РД 1,75 м ко
м.

1

12.1.5 ДН 80 - РД 1,00 м ко
м.

1
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12.1.6 ДН 80 - Партија 1. Водомери и 
делови за водомере

Red. Opis predmeta

broj
1 водомер   1/2"
2 водомер   3/4"
3 водомер   5/4"
4 водомер   6/4"

5 Водомер   1"
6 водомер    2"

Водомер обични 80 мм
7 Водомер обични 100 мм
8 Водомер обични 150 мм

9
Комбиновани водомер 50 мм 
л=270мм

10
Комбиновани водомер 80 мм 
л=300мм

11
Комбиновани водомер 80 мм 
л=370мм

12
Комбиновани водомер 100 мм 
л=360мм

13
Комбиновани водомер 150 мм 
л=500мм

14 Механизам зупчаника (545a)
15 Механизам зупчаника (546a)
16 Mehanizam vodomera (Tip B)

17 Mehanizam vodomera (1013)
18 Mehanizam vodomera (1014)

19
Mehanizam vodomera 
(10104)1/2

20 Ku}i{te - 1/2 (108a)13mm
21 Ku}i{te - 3/4 (108)20mm

22
Ku}i{te - 1"  
5m3(109)25mm

23
Ku}i{te - 5/4 
3m3(111)30mm

24
Ku}i{te - 6/4 
m3(111a)40mm

25 Staklo (623)
26 Staklo (624)
27 Staklo (626)
28 Prsten trewa (630a)
29 Holender ½ (157a)

ко
м.

1
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12.1.7 ДН 80 - РД 1,50 м ко
м.

1

12.1.8 ДН 80 - РД 1,75 м ко
м.

1

         

                                                        
Ukupno:   _____________

                            
Ukupno sa PDV:   
____________ 

  

Rok isporuke __________________________ dana

            Гарантни период   ______________________________ 

Датум               Понуђач
    М. П. 

          _______________ _____________
                           

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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                   Zakqu~en dana :   ______________________ 
izme|u:

1. JP   Vodovod  i  kanalizacija   Pirot  koje  zastupa
direktor Zoran Nikoli} kao naru~ilac  ( u daqem tekstu:
kupac ).

2. _________________________________________________________
_____ 

     ( u daqem tekstu: prodavac ).

Vrednost ugovora: _______________ dinara  sa PDV.

Predmet  ugovora: Kupoprodaja vodovodnog i kanalizacionog
materijala na osnovu tendera br. ____ od _________, partija 
br. __________. 

Sastavni deo ugovora je ponuda prodavca - ponu|a~a br. 
__________ od _____________ koja je u postupku javne nabavke 
dobara - vodovodni i kanalizacioni material 11/18, partija 
________, ocewena kao najpovoqnija.

      

 ^lan 1.

Kupoprodajna  cena   proizvoda,   koji  su  predmet  ovog
ugovora, iznosi______________ dinara + _________PDV, utvr|ena
ponudom prodavca br._________ od __________. 

^lan 2.
Kupac se obavezuje da }e pla}awe po ovom Ugovoru izvr{iti

u roku od _____ dana od dana isporuke, odnosno ispostavqawa 
fakture. 

^lan 3.
Prodavac se obavezuje da }e u roku od _________dana od

sklapawa ugovora, a u dogovoru sa kupcem vr{iti  sukcesivnu
isporuku  proizvoda (franko JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot)
iz predmeta ovog ugovora.

            ^lan 4.
Kvalitet  proizvoda  koji  su  predmet  ovog  ugovora  mora

odgovarati  u  potpunosti  va`e}im  doma}im  i  me|unaradnim
standardima za tu vrstu proizvoda i uverewima o kvalitetu i
atestima dostavqenim uz ponudu, kao i zahtevima  naru~ioca-
kupca iz tenderske dokumentacije.
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Ukoliko proizvod iz predmeta ovog ugovora ne zadovoqava
kvalitet i druge kriterijume navedene u ovom Ugovoru, prodavac
je u obavezi da  u roku od 7 dana , o svom tro{ku, naru~iocu
isporu~i  proizvode  odgovaraju}eg  kvaliteta  u  skladu  sa
ugovorom i zahtevima naru~ioca tj. kupca.

                                             
                                                ^lan 5.

Ugovorne strane su se saglasile da se  eventualni sporovi
po  ovom  Ugovoru  re{avaju  sporazumno,  a   u  slu~aju  spora
nadle`an je Privredni sud u Ni{u.

^lan 6.
Ugovorna strana nezadovoqna ispuwewem ugovornih obaveza

druge  ugovorne  strane  mo`e  zahtevati  raskid  Ugovora,  pod
uslovom  da  je  svoje  ugovorne  obaveze  u  potpunosti  i
blagovremeno izvr{ila.

Raskid  ovog  Ugovora  se  zahteva  pismenim  putem,  sa
raskidnim rokom od 15 dana.

^lan 7.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivawa obe ugovorne

strane. 

     
^lan 8.

Ugovor   je  sa~iwen  u  6  ({est)  istovetnih  primerka  od
kojih svaka ugovorna strana zadr`ava po 3 (tri).

           PRODAVAC KUPAC

_______________________
________________________
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VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

НАЗИВ ПОНУЂЕНЕ ПАРТИЈЕ  
_________________________________________________________

R.br.                         Struktura
cene

               
Iznos

1. Укупна цena ko{tawa

2. Zavisni tro{kovi

3. Rabat

      Продајна цена без ПДВ-а

      Продајна цена са ПДВ-ом

EVENTUALNE 
NAPOMENE:_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________

                                                              

UPUTSTVO KAKO DA SE POPUNI OBRAZAC STRUKTURE CENE

Ponu|a~ popuwava tra`enu specifikaciju za svaku partiju 
posebno.
U slu~aju pojavqivawa dodatnih kategorija koje optere}uju 
prodajnu cenu a nisu sadr`ane u obrascu ponude, Ponu|a~ mo`e u
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napomenama ispod obrasca ponude dopisati nove kategorije sa 
ta~nim nazivima i  vrednostima i iskazati naknadno utvr|enu 
cenu/ vrednost bez PDV-a.

                                          
                                                                                             

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач ____________________
[навести  назив  понуђача],  доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова
припремања понуде, 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. Потпис понуђача

Конкурсна документација за ЈН бр.11/18        

 

34



X 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.......................................................[навести  предмет
јавне  набавке, бр  .............  [навести  редни  број  јавне  набавкe],  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.
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Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити потписана од
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача из  групе  понуђача и  оверена
печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................................. поступку  јавне
набавке...........................................[навести  предмет  јавне  набавке]
бр. ......................[навести редни број  јавне набавкe], поштовао је обавезе
које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању и
условима  рада,  заштити  животне  средине  и  немају  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

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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