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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

САДРЖАЈ
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гласник РС” број 29/13), Комисија за спровођење јавне набавке „Алуминијум
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Напомена :
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска
бб, 31230 Ариље, web: www.rzav.co.rs, позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и
позивом за достављање понуда.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013).
3. Предмет јавне набавке
Добра – процесне хемикалије
4. Подношење понуде
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, на следећу адресу:
“ЈП за водоснабдевање Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не
отварати – понуда за јавну набавку број 3/13 ОП – Алуминијум сулфат ”. На
полеђини коверте обавезно се наводи назив и адреса понуђача и лице за контакт.
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну
понуду.
5. Рок за подношење понуда
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније 12. августа 2013. године до 12:00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се јавно, 30 минута након истека рока за
подношење понуда, са почетком у 12:30 часова у просторијама наручиоца, у улици
Чачанској бб у Ариљу.
Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
7. Критеријум
Критеријум за оцењивање понуда је “економски најповољнија понуда”.
Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим
елементима критеријума:
понуђена цена…………………………....... до 80 бодова
референца…………………………………. до 15 бодова
услови плаћања…………………………… до 5 бодова
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
9. Контакт
Особа за контакт: Ана Радовић, дипл.правник, e-mail: nabavke@rzav.co.rs ,
телефон 031/894-883, факс 031/893-756
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2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП за водоснабдевање “Рзав” Ариље спроводи поступак јавне набавке
процесне хемикалије - алуминијум сулфата (SRPS H.B1.103) шифра број 24313123
у општем речнику набавки, фино млевеног, гранулације 0,5-6 mm (рефуз) у
количини од 250.000 килограма.
Са изабраним понуђачем, након спроведеног поступка, закључиће се уговор
о јавној набавци, у складу са моделом уговора датим у овој конкурсној
документацији и са трајањем од годину дана односно до коначне испоруке
уговорене количине предметне хемикалије.

3. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Овим упутством за попуњавање и сачињавање понуде, прописује се начин и
услови за попуњавање и сачињавање исправне понуде као и правне последице
несачињавања понуде у складу са овим Упутством.
3.1 Битни недостаци понуде
Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама и овом
конкурсном документацијом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а
понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом.
Понуда ће бити одбијена уколико се утврди постојање битних недостатака
наведених чланом 106. Закона о јавним набавкама:
•
•
•
•
•

уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења;
уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са
другим понудама.

3.2 Обавезна садржина понуде:
Понуда се саставља у писаном облику, у једном примерку на обрасцима из
конкурсне документације. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима или
писаћом машином или уписом директно у обрасце, уколико је конкурсна
документација преузета са Портала јавних набавки или са интернет стране
наручиоца. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели
и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Понуда
се доставља у оргиналу, печатирана, повезана, заведена код понуђача и потписана
од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише
понуду у име понуђача.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду следеће
податке по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и условима под
којима се спроводи поступак јавне набавке:
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3.2.1. Образац понуде (Образац бр. 1.)
Понуда се саставља на обрасцу понуде који је саставни део конкурсне
документације и у складу са овим упутством:
- Подаци о понуђачу се уписују.
- Цене у табели се исказују у динарима по јединици мере са укљученим
свим зависним трошковима набавке и без пореза.
- У колони 6 (вредност) уноси се вредност добијена множењем количине и
јединичне цене.
- Цена: FCO Фабрика воде Ариље са свим ЗТН без ПДВ се уписује.
- Обрачуната висина ПДВ од 20% се уписује.
- Цена: FCO Фабрика воде Ариље са свим ЗТН и са ПДВ се уписује.
- Место испоруке: унето FCO Фабрика воде Ариље.
- Услови и начин плаћања се уписују (рок не може бити краћи од 15 дана од
дана испоруке).
- Динамика испоруке: унето “према усаглашеној динамици између наручиоца и
понуђача”.
- Понуда важи: унето 60 дана од дана отварања понуде.
- Напомена понуђача се уписује.
*Цена – понуђена цена, која се уноси и у модел уговора мора бити исказана у
динарима и фиксна је. Изузетно, у току трајања Уговора, може доћи до промене
уговорене цене али под условима који су ближе одређени у моделу уговора.
3.2.2. Образац за оцену испуњености услова (Образац бр. 2.)
Понуђач треба да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача „Образац за оцену испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - Образац бр. 2.”).
Документи на основу којих се доказује испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке наведени су у Обрасцу бр. 2 , који је саставни део ове
Конкурсне документације и детаљно су описани у Упутству за доказивање
испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.
3.2.3. Врста, количина, техничке карактеристике, квалитет и опис робе
(Образац бр.3.)
У овом обрасцу ближе је описан предмет набавке, физичко-хемијске
карактеристике које морају испунити понуђена добра и начин испуњења.
Понуђачи у наведени образац морају унети податке о понуђеном добру,
информацију да ли поседују атест односно уверење о квалитету (као доказ
здравствене исправности производа и доказ траженог квалитета, односно
испуњености траженог стандарда), опис паковања и податке о произвођачу. У овом
обрасцу наведени су и пратећи документи који се морају приложити у понуди као и
могућност коришћења предности приликом оцењивања понуде у случају робе
домаћег порекла у смислу члана 86. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС“ број 124/12).
Наведени образац мора бити у потпуности попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
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3.2.4. Модел уговора (Образац бр.4)
Mодел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом
и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
3.2.5. Образац структуре цене с упутством како да се попуни (Образац бр.5)
Образац мора бити попуњен у складу са Обрасцом понуде, са тим што,
уколико се ради о понуди страног понуђача, царинске дажбине морају се посебно
исказати и бити урачунате у понуђену цену, и исти мора бити оверен и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача.
3.2.6. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
(Образац бр.6.)
Понуђач је дужан да у циљу обезбеђења озбиљности своје понуде достави као
средство финансијског обезбеђења бланко сопствену меницу, уписану у Регистар
меница који пословна банка понуђача, са меничним овлашћењем (према моделу
датом у овој конкурсној документацији "Модел меничног овлашћења за озбиљност
понуде – Образац бр. 6“), на износ који одговара висини 1% вредности понуде, са
роком важења од 90 дана од дана отварања понуда.
Уз меницу са меничним овлашћењем је потребно доставити и копију картона
депонованих потписа.
3.2.7. Изјава понуђача о прихватању обавезе достављања менице са
меничним облашћењем (Образац бр.7.)
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписану и печатом
оверену изјаву да ће по потписивању уговора, а најкасније пре почетка пружања
услуге доставити наручиоцу меницу, уписану у Регистар меница који води пословна
банка понуђача, са меничним овлашћењем на име финансијског обезбеђења
уговора - Образац бр. 7.
3.2.8. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 8)
Овај образац понуђач попуњава и наводи трошкове прибављања средстава
финансијског обезбеђења и исти потписује овлашћено лице и оверава печатом.
3.2.9. Изјава о независној понуди (Образац бр. 9)
Наведени образац мора бити у потпуности попуњен, оверен печатом и потписан
од стране овлашћеног лица понуђача.
3.2.10.Референце (Образац 10.)
У Образац број 10. који је дат у Конкурсној документацији потребно је попунити
наручиоце и испоручене количине алуминијум сулфата (SRPS H.B1.103) у
претходне 3 године (2010, 2011. и 2012.) у земљи наручиоца. Исти је потребно
потписати од стране овлашћеног лица понуђача, оверити и доставити уз понуду чак
и ако и појединој години није било испорука предметних добара.
Уз наведени образац није потребно достављати никакве доказе.
Наручилац задржава право провере тачности наведених података код купаца
који су наведени у референц листи.
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3.2.11. Уверење или Атест о квалитету
Мишљење или уверење о квалитету (доказ да је производ здравствено
исправан и да је произведен у поступку тако да квалитет задовољава квалитет „А“
по SRPS H.B1.103) – издат од стране акредитоване установе из земље наручиоца
за ову врсту материје.
3.3. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.4. Подношење и отварање понуда
Понуђачи своје понуде, исправно попуњене са свим прилозима траженим у
Конкурсној документацији, подносе најкасније до 12. августа 2013. године до 12:00
часова, у затвореним и запечаћеним ковертама, на адресу: “ЈП за водоснабдевање
Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не отварати – понуда за јавну
набавку број 3/13 ОП – Алуминијум сулфат”. На полеђини коверте обавезно
навести назив и адресу понуђача, број телефона и име лица за контакт.
Отварање понуда обавиће се јавно, 30 минута након истека рока за подношење
понуда, са почетком у 12:30 часова у просторијама наручиоца, у улици Чачанској бб
у Ариљу.
Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
3.5. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће
одбијена као неприхватљива.
3.6. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда
Понуде се подносе самостално. Није предвиђено подношење заједничких
понуда и понуда са подизвођачем а такве понуде, уколико их буде, биће одбијене.
3.7. Рок важење понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
3.8. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је
документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да
обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
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3.9. Додатне информације или појашњења
Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде путем факса на број
031/893-756 или поштом на адресу:
Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
ул. Чачанска бб, 31230 Ариље
са назнаком:
„Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку
алуминијум сулфата, ЈН број 3/13 ОП“
Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити потенцијалном
понуђачу, а одговор ће истовремено доставити свим лицима која су преузела
конкурсну документацију.
Контакт особа је: Ана Радовић, дипл.правник, e-mail: nabavke@rzav.co.rs
3.10. Допуна конкурсне документације
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно
у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну
Конкурсне документације.
Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу
јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца
www.rzav.co.rs.
Ако наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за достављање понуде, наручилац ће продужити рок за
достављање понуде, о чему ће бити обавештени понуђачи.
3.11. Измена, допуна и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у року и на начин
који је одређен за подношење понуде у Позиву за подношење понуде објављеном
на интернет страници Наручиоца: www.rzav.co.rs , на Порталу јавних набавки и на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
3.12. Рок за реализацију уговора
На основу спроведеног поступка јавне набавке, закључиће се уговор о
испоруци алуминијум сулфата у трајању од годину дана од дана обостраног
потписивања уговора. Испорука ће се вршити сукцесивно по наруџбини Наручиоца
и у договору са испоручиоцем у количини од око 20 тона месечно.
3.13. Место реализације испоруке
Испорука робе вршиће се у фабрици воде, у седишту ЈП „Рзав“ , улица
Чачанска бб, Ариље.
3.14. Цена и начин плаћања
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Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се
изражава у RSD без урачунатог пореза на додату вредност, на паритету
испоручено на локацију наручиоца.
Понуђена цена робе је по правилу фиксна и не мења се у току трајања
уговора. Изузетно, уколико у току извршења уговора, дође до раста потрошачких
цена у земљи за више од 3,5% од дана закључења овог Уговора, на основу
званичних података Републичког завода за статистику, извршилац може наручиоцу
поднети захтев за измену уговорене цене, што је саджано и у моделу уговора.
Наручилац ће извршити плаћање појединачне испоруке након извршене
испоруке, у року садржаном у усвојеној понуди, уз приложену отпремницу и
записник о позитивно извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен извршиоцу, а
плаћање одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени
начин
3.15. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је “економски најповољнија понуда”.
Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим
елементима критеријума (начин доделе пондера по појединим елементима
критеријума ближе је описан у посебном прилогу ове конкурсне документације):
- понуђена цена…………………………....... до 80 бодова
- референца…………………………………. до 15 бодова
- услови плаћања…………………………… до 5 бодова
3.15.1. Понуђена цена………………….….до 80 пондера
Максималан број пондера који се може остварити по овом елементу
критеријума је 80.
Број пондера по овом елементу утврђује се по следећој формули:
Бп = ( 80 х Цмин ) / Цп
Бп - прој пондера
80 - максимални број пондера по овом елементу
Цмин - најнижа понуђена цена
Цп - цена из понуде за коју се израчунава број пондера
3.15.2. Референца …………………………….до 15 пондера
Пондери по овом елементу критеријума додељиваће се на основу приказаних
испоручених количина алуминијум сулфата, у земљи наручиоца, за три последње
године у Обрасцу 10. ове конкурсне документације. Уз наведени образац није
потребно достављати никакве доказе. Наручилац задржава право провере
тачности наведених података код купаца који су наведени у референц листи.
Максималан број пондера по овом елементу критеријума који се може
остварити је 15 а обрачун се врши тако што се сабира укупна испоручена количина
у 2010, 2011. и 2012. години на основу које се, применом следеће формуле, добија
број пондера,:
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Бп = ( 15 х Кпон ) / Кмакс
Бп - прој пондера
15 –максимални број пондера по овом елементу
Кпон – укупна испоручена количина понуђача
Кмакс – највећа укупна испоручена количина
3.15.3. Услови и рок плаћања
Максималан број пондера који се могу остварити по овом елементу крутеријума
је 5 а додела се врши на следећи начин:
- плаћање у року од 15 до 20 дана по испоруци – 0 пондера
- плаћање у року од 21 до 30 дана по испоруци – 2,5 пондера
- плаћање у у року преко 30 дана по испоруци – 5 пондера
У случају да у достављеној понуди није уписан рок и начин плаћања или се
назначи “по договору” сматраће се да је рок плаћања 15 дана од дана испоруке (као
најкраћи могући рок предвиђен конкурсном документацијом).
3.16. Одлука о додели уговора
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 25 дана од
дана јавног отварања понуда.
3.17. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору
Одлуку о додели уговора наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу
јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора и на интернет
страни наручиоца.
Закључењу уговора приступиће се у року од 8 (осам) дана након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
3.18. Заштита права понуђача
У случају да понуђач сматра да су му у поступку Јавне набавке, повређена
права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у
складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан
148.-159. Закона о јавним набавкама).
Уз захтев за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу од 80.000,00
динара на рачун Републике Србије.
Број жиро рачуна: 840-742221843-57
Шифра плаћања: 153
Позив на број: 97 50-016.
3.19. Додатна обајшњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након подношења
понуда и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. Став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Услови за учешће у овом поступку јавне набавке, чине услови предвиђени чланом
75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) као обавезни
услови које мора понуђач да испуни у сваком поступку јавне набавке као и додатни
услови које утврђује наручилац имајући у виду предмет јавне набавке, сходно члану
76. Закона.
4.1. Обавезни услови предвиђени чланом 75. Закона о јавним набавкама
Понуђач мора да испуни све услове, предвиђене чланом 75. Закона о јавним
набавкама да би учествовао у овом отвореном поступку јавне набавке:
4.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Документација: Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа (која се
издаје сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“
бр. 55/2004 и 61/2005).
За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени
орган – институција земље понуђача.
4.1.2. Да понуђач 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 и кривично дело преваре.
Документација: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач
и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде,
кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита
и кривично дело преваре.
4.1.3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда.
Документација: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности.
За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени
орган – институција земље понуђача.
4.1.4. 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.
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Документација: Потврда Пореске управе Републике Србије да је понуђач
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, као и Потврда јединице локалне
самоуправе – Управе јавних прихода да је понуђач измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у јединици локалне самоуправе (обе потврде се издају сходно чл.
161. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001).
У колико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да достави
Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2. Закона о
агенцији за приватизацију „Сл. Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004).
Доказ из става 4.1.2., 4.1.3. и 4.1.4. не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, у складу са законом, док доказ 4.1.3. мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда.
За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени
орган – институција земље понуђача.
4.2.1. Додатни услови за учешће у поступку, сходно члану 76. Закона о јавним
набавкама
4.2.1. 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: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који
издаје Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и
података о бонитету правних лица и предузетника, сходно чл. 4. Закона о Агенцији
за привредне регистре („Сл. Гласник РС”, бр. 55/2004 и 111/2009) или Потврда о
броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања позива за
подношење понуде, коју издаје пословна банка понуђача.
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.
Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за достављање
понуда.
4.2.2. Да понуђач поседује атест односно уверење о квалитету и здравственој
исправности за производ који је предмет понуде.
Документација: Мишљење о здравственој исправности и уверење о
квалитету (доказ да је производ здравствено исправан и да је произведен у
поступку тако да квалитет задовољава квалитет „А“ по SRPS H.B1.103) – издат од
стране акредитоване установе из земље наручиоца за ову врсту материје.
Недостављање напред навдене документације, на описани начин, сматра се
битним недостатком понуде и иста ће бити одбијена.
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Образац бр.1
Наручилац:

Понуђач:

Назив: ЈП за водоснабдевање “Рзав”
Адреса и седиште: Чачанска бб 31230
Ариље
Матични број: 7350538
Регистарски број: 00407350538
ПИБ: 100785008
Број т.р. : 205-111049-39
Шифра делатности: 3600
Број телефона: 031/894-883
Број факса: 031/893-756
е-маил: office@rzav.co.rs

Назив: ..............................................................
Адреса и седиште:...........................................
.........................................................................
Матични број:...................................................
Регистарски број:.............................................
ПИБ:..................................................................
Број т.р. : ........................................................
Шифра делатности: ........................................
Број телефона:................................................
Број факса:.......................................................
е-маил :............................................................

ПОНУДА
Поступајући по Позиву за достављање понуда у јавној набавци број 3/13 ОП
„Алуминијум
сулфат“,
који
спроводи
наручилац
Јавно
предузеће
за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље, дајемо следећу понуду:

Попуњава понуђач
Р.бр.

Назив производа

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена

Вредност

дин/јед.мере

1

2

3

4

1.

Алуминијум сулфат
(SRPS H.B1.103)

kg

250.000

(4*5)

5

ЦЕНА: FCO Фабрика воде Ариље са свим ЗТН без ПДВ
ПДВ 20%
ЦЕНА: FCO Фабрика воде Ариље са ПДВ

6

__________________________
____________________
__________________________

МЕСТО ИСПОРУКЕ: FCO Фабрика воде Ариље
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: по испоруци робе у року од ____ дана.
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Према усаглашеној динамици између наручиоца и понуђача,
око 20 тона месечно.
РОК важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача

__________________________
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ
Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ
МОРА ДА ИСПУНИ
При достављању доказа о квалификацији у потпуности смо поштовали
услове наручиоца, упознати смо са истим и са тим у вези прилажемо:
1

Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за
привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа

ДА

НЕ

2

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђен за кривично дело против привреде, кривично дело против
животне средине, кривично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

3

4

5

6

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
Потврда Пореске управе Републике Србије да је понуђач измирио
доспеле порезе и друге јавне дажбине,
као и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних
прихода да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне
дажбине у јединици локалне самоуправе .
У колико се понуђач налази у поступку приватизације - Потврду
Агенције за приватизацију (за нерезидентне понуђаче, тражени
документ издаје и оверава овлашћени орган – институција земље
понуђача)
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје
Агенција за привредне регистре
или Потврда о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од
дана објављивања позива за подношење понуде, коју издаје
пословна банка понуђача.
Мишљење о здравственој исправности и уверење о квалитету
(издат од стране акредитоване установе из земље наручиоца за ову
врсту материје).

Такође, упознати смо да у случају да не доставимо тражене доказе и
правилно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији, наручилац
може одбити понуду.
У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача

__________________________
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ
Образац бр.3
ВРСТА, КОЛИЧИНА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И
ОПИС РОБЕ
Попуњава понуђач:
Р.
бр
.

Врста робе

1
2
1. Алуминујум сулфат
SRPS H.B1.103
квалитет “А”

Одобрење
за
употребу
Јед. Количина Атест
мере
(Уверење о издато од
квалитету) стране
надлежне
установе
3
4
5
6
kg

Паковање Произвођач

7

8

250.000

Напомене:
1. Квалитет алуминијум сулфата мора одговарати стандарду SRPS H.B1.103 за
квалитет А који има следеће физичко-хемијске карактеристике:
- изглед . . . . . . . . . . . . ...... сивкастобеле боје
- садржај Al2O3 . . . . . . . . . мин 17%
- нерастворни остатак . . . . маx 0,1%
- слободна H2SО4 . . . . . . . највише 0,1%
- базични Al2O3 . . . . . . . . највише 0,5%

- садржај Fе2О3 . . . . . . . . највише 0,01%
- садржај Cl . . . . . . . . . . највише 0,01%
- садржај Pb . . . .. . . . . .највише 0,001%
- садржај As . . . ..... . . . . највише 0,05%

Због силосног начина складиштења потребан је алуминијум сулфат, фино млевени,
гранулације 0,5-6 mm, без влаге и дотеран у аутоцистерни (рефулер).
2. Уз овај образац Понуђач доставља Атест односно Уверење о квалитету издато од
стране овлашћене установе за производ који је предмет понуде.
3. Свака појединачна испорука алуминијум сулфата мора бити праћена Уверењем о
квалитету за ту испоручену количину.
4. Колоне 5 и 6 овог обрасца попуњавају се са “у прилогу” или “нема” .
* Уколико понуђач нуди производ домаћег порекла, да би се могао променити члан
86. Закона о јавним набавкама у смислу давања предности понуђачу домаћег
производа у прилогу доставити потврду Привредне коморе Србије да је наведени
производ домаћег порекла
Печат и потпис Понуђача

__________________________
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ
Образац бр. 4
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о набавци алуминијум - сулфата
Уговорне стране:
Наручилац: Јавно предузеће за водоснабдевање”Рзав” Ариље,
кога заступа директор Љубо Лазовић
Извршилац: __________________________________________
____________________________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка алуминијум сулфата, за потребе
процеса производње воде из Система “Рзав”, у поступку јавне набавке а по јавном
позиву објављеном од стране наручиоца на Порталу јавних набавки, на Порталу
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страни
наручиоца.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да наручиоцу набави и испоручи (у Фабрици воде
у Ариљу) 250.000 килограма алуминијум сулфата, квалитета “А” који одговара
стандарду SRPS-H.B1.103, чије су физичко-хемијске карактеристике дате у
конкурсној документацији наручиоца бр. ________ од _____.2013. године и понуди
извршиоца бр. ___ од _____.2013. године који су саставни део овог уговора.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да транспорт и истовар алуминијум сулфата који
је предмет овога уговора, обавља цистерном.
Динамика испоруке ће се одвијати према усаглашеној динамици између
наручиоца и извршиоца, најмање једна цистерна месечно, односно око 20 тона.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да извршиоцу за испоручени алуминијум сулфат из
тачке 2. овог уговора плати ________ динара по килограму, а овако утврђена цена
је цена са свим зависним трошковима набавке и која важи на месту испоруке (у
Фабрици воде у Ариљу), без ПДВ-а.
Укупна уговорена цена за испоруку 250.000 килограма алуминијум сулфата
износи __________________(без ПДВ), односно уз ПДВ у висини од 20 %
износи__________________динара.
Члан 5.
Извршилац је дужан да уговорену количину алуминијум сулфата, испоручи
по уговореној цени, датој у Понуди, а која је садржана у члану 4. овог уговора.
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Изузетно, уколико, у току извршења уговора, дође до раста потрошачких
цена у земљи за више од 3,5% од дана закључења овог Уговора, на основу
званичних података Републичког завода за статистику, извршилац може
наручиоцу поднети захтев за измену уговорене цене.
Уколико се наручилац сагласи са захтевом извршиоца, измена цене се
може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за будуће
испоруке.
Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повеђање цене,
морају се испоручити по ранијој цени.
Члан 6.
Начин плаћања:
………………………………………………………………………………………………...
(узети из прихваћене понуде)

Члан 7.
Средства обезбеђења Уговора.
Извршилац се обавезује да наручиоцу пре потписивања уговора преда:
једну бланко меницу са бланко меничним писмом-овлашћењем, уписану у
Регистар меница који води пословна банка понуђача, као гаранцију испуњења
својих обавеза и доброг извршења посла у поступку додељивања и реализације
Уговора у износу 10% од вредности понуде-уговорене вредности, а имајући у виду
сукцесивне испоруке.
Члан 8.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност
уговорних страна и то путем анекса уговора у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12).
Члан 9.
У случају раскида уговора до кога би дошло сагласношћу воља уговорних
страна, сауговорачи ће један другом надокнадити евентауалну штету насталу
раскидом уговора.
Члан 10.
Све евентуалне спорове решаваће овлашћени представници уговорних
страна. Уколико евентуални неспоразуми не буду могли бити решени на напред
предвиђен начин, за настале спорове биће надлежан Привредни суд у Ужицу.
Члан 11.
Саставни део овог Уговора су:
- Конкурсна документација и
- Понуда број________ од ____________.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од чега свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.
ЗА ИЗВРШИОЦА
____________________
Директор _________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ЈП “РЗАВ” Ариље
Директор Љубо Лазовић

__________________________

________________________
17 од 26

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ
Образац бр. 5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ С УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ДОБАВЉАЧ
........................................
...............................................
……………………………...

КУПАЦ
ЈП “РЗАВ” – АРИЉЕ
ул. Чачанска бб
31230 А Р И Љ Е

Про-фактура бр........................
Ред.
бр.

1.

Назив добра

Датум..............................

Јед. Количина Јед.цена
мере

Алуминијум сулфат
kg
(SRPS H.B1.103)

Укупно

Напомена

250.000

Укупно без ПДВ-а ...........................................
ПДВ ..................................................................
Укупно са ПДВ-ом ..........................................
Место испоруке................................................................................
Услови и начин плаћања................................................................
Динамика испоруке..........................................................................
Упутство:
Про-фактура се сачињава на основу понуде.
Про-фактура се сачињава на српском језику.
Цена се исказује у динарима.
Образац се попуњава читко штампаним словима.
У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ
Образац бр. 6

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ДУЖНИК:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА ______________________________
М.Б. ___________
ПИБ ___________
РАЧУН _____________ БАНКА __________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК:
Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб,
31230 Ариље (Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ___________ и
овлашћујемо Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска
бб, као повериоца, да предату меницу може попунити до износа 1% укупне
вредности понуде бр. _________ од _________ године што износи
__________динара), уколико _______________(НАЗИВ ДУЖНИКА), не изврши
потпуно или делимично обавезе по основу наведене понуде, а у случају да:
1. ДУЖНИК, повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног
од стране Понуђача у обрасцу понуде.
2. ДУЖНИК, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб, у току периода
важења понуде:
-

не потпише или одбије да потпише уговор;

-

не обезбеди или одбије да достави гаранције за које се у понуди
обавезао да ће доставити у случају да буде изабран за понуђача којем
се додељује Уговор о јавној набавци..

Овлашћујемо Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица
Чачанска бб, као повериоца, да може попунити меницу за наплату за износ дуга
по основу наведене понуде и да безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих
рачуна ______________(НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Јавног предузећа за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб.
________________(НАЗИВ ДУЖНИКА), се одриче права на повлачење овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по
овом основу за наплату.
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Меница је важећа и у случају да у току периода важења понуде дође до
промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране __________________(НАЗИВ ДУЖНИКА).
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање
средствима са рачуна _______________(НАЗИВ ДУЖНИКА).
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1
(један) задржава (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Јавно предузеће за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље, улица Чачанска бб.

У

Издавалац менице:

Дана

Прилози:
- Картон депонованих потписа
- Меница број _______________
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Образац бр.7

ИЗЈАВА У ВЕЗИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у циљу
обезбеђења доброг извршења посла, по потписивању уговора, предати наручиоцу
потписану и оверену бланко сопствену меницу, на износ од 10 % вредности
уговора, уписану у Регистар меница који води пословна банка понуђача, са
меничним овлашћењем за коришћење исте.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке Алуминијум сулфата
у количини од 250.000 килограма, ЈН број 3/13 ОП, који је за потребе поступка
производње спровело Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул.
Чачанска бб, Ариље.

У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
број

Трошкови припреме понуде

Цена

1.

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

2.

Евентуални стварни трошкови који су
настали приликом припреме понуде

Укупно:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.

У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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Образац бр. 9

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо
понуду поднели независно, без договора са другим понуђачем или
заинтересованим лицем.
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке алуминијум сулфата
за потребе Јавног предузећа „Рзав“ Ариље, ЈН број 3/13 ОП, а у смислу члана 26.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12).

У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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Образац 10.

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

2010. година
р.бр.

Наручилац

испоручена количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*у табелу се уносе све испоручене количине алуминијум сулфата стандарда SRPS
H.B1.103, који је у наведеној години испоручен купцима у земљи наручиоца.
У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

2011. година
р.бр.

Наручилац

испоручена количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*у табелу се уносе све испоручене количине алуминијум сулфата стандарда SRPS
H.B1.103, који је у наведеној години испоручен купцима у земљи наручиоца.

У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

2012. година
р.бр.

Наручилац

испоручена количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*у табелу се уносе све испоручене количине алуминијум сулфата стандарда SRPS
H.B1.103, који је у наведеној години испоручен купцима у земљи наручиоца.
У.......................................... , ...............................2013.год.
Печат и потпис Понуђача
__________________________
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