Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.17/18 МН
1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку
„Дизел електрични агрегат“ ЈН број 1.7/18 МН, на следећи начин:
Измена 1.
Поступајући по примедби једног од потенцијалних понуђача, Комисија се сагласила са
примедбом на конкурсну документацију да је нејасно и збуњујуће дефинисан доказ услова
да „Произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за уградњу истих у
агрегате“. Дакле као што је и потенцијалан понуђач предложио сматраће се да је испуњен
овај услов уколико понуђач уз понуду достави :
- „Фотокопију овлашћења произвођача мотора да је произвођач овлашћен за уградњу
мотора у електро агрегате“
На напред наведен начин врши се измена Конкурсне документације.
Измена 2.
Поступајући по другој примедби, Наручилац је прихватио захтев потенцијалног понуђача
и изменио захтев да Понуђач располаже ЛОАД БАНК уређајем за тестирање дизел агрегата
снаге за минимално 700 Kw тако што да ће сматрати да је Понуђач испунио обавезу уколико
поседује ЛОАД БАНК уређај за тестирање дизел агрегата снаге за минимално 10 % веће од
снаге на којој ће агрегат бити тестиран .Дакле, снага при којој ће агрегат бити тестиран је 250
Кw а Понуђач треба да поседује уређај снаге ВЕЋЕ од 275 Kw.
На напред наведен начин извршиће се измена Конкурсне документације.
Како се измена Конкурсне документације врши у року који није краћи од 8 дана од датума
предвиђеног за отварање понуда, рок за подношење остаје 16. март 2018. године до 12.00
часова.
Да не би дошло до забуне понуђача у наставку дајемо Конкурсну документацију у коју су
унете све наведене измене.
Комисија за јавну набавку број 1.7/18 МН:
1. Ана Радовић, Службеник за јавне набавке
2. Милијанко Радојевић, дипл.маш.инж.
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке, број 220 од 2.02.2018. године и Решења о образовању
комисије, број 221 од 2.02.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара – „Дизел електричниагрегат“, ЈН број 1.17/18
МН.

САДРЖАЈ:
1. Општи подаци о јавној набавци......................................................................
2. Подаци о предмету јавне набавке..................................................................
3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.....................................................................
4. Техничка документација и планови................................................................
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.........................................
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду................................................
7. Образац 1. Понуда..........................................................................................
8. Образац 2. Структура цене............................................................................
9. Образац 3. Техничка спецификација............................................................
10. Образац 4. Изјава о испуњености услова за учешће..................................
11. Образац 5. Модел меничног овлашћења за озбиљност понуде...............
12. Образац 6. Образац изјаве у вези достaвљања средстава финансијског
обезбеђења посла..........................................................................................
13. Образац 7. Модел уговора............................................................................
14. Образац 8. Образац трошкова припреме понуде.......................................
15. Образац 9. Изјава о независној понуди.......................................................
16. Образац 10. Изјава о кључном техничком особљу одговорном за
извршење уговора и квалитет испоручених добара...................................

3
4

4
11
11
15
23
27
28
34
35
37
38
41
42
43

Напомена :
Оригиналну конкурсну документацију попунити и вратити Наручиоцу уз осталу
потребну вашу документацију
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница 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 добара спроводи се у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, са
циљем закључења уговора о испоруци и уградњи опреме (дизел електричног
агрегата) у просторију за смештај и рад дизел електричног агрегата постројења за
прераду воде ,,Рзав″ у Ариљу.
3. Предмет јавне набавке је дизел електрични агрегат 250 kVA (шифра из ОРН:
31121000 - Генераторски агрегати).
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 1.17/18 МН – Дизел електрични агрегат“. 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 16. марта 2018. године до 12:00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се јавно, 15 минута након истека рока за подношење
понуда, са почетком у 12:15 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 “најнижа понуђена цена”.
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
9. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
10. Контакт
Особа за контакт: Милијанко Радојевић, дипл.маш.инг.,
Здравко Остојић, дипл.маш.инг. и
Ана Радовић, дипл.правник
e-mail: office@rzav.co.rs телефон 031/3894-883,

факс 031/3893-756
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2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.17/18 МН је добро – дизел електрични агрегат (са
карактеристикама које ће бити ближе одређене у поглављу 3. ове Конкурсне
документације).
На основу спроведеног поступка јавне набавке, закључиће се уговор о
испоруци и уградњи дизел електричног агрегата у просторију за смештај и рад дизел
електричног агрегата постројења за прераду воде ,,Рзав″ у Ариљу.
2. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Предмет набавке
1.1 Технички опис
Предмет јавне набавке: Набавка и монтажа дизел електричног агрегатa за унутрашњу
уградњу (уградњу у просторију намењену за смештај и рад дизел агрегата)
Набавка обухвата следеће:
1. Набавка ( са свим зависним трошковима што подразумева набавку,транспорт до
постројења у Ариљу,унутрашњи транспорт на објекту Наручиоца,царињење са
свим таксама ,царинским и осталим трошковима и сагласностима ) монтажа у
објекту и просторији за смештај и рад дизел електричних агрегата на темеље
постојећег дизел електричног агрегата комплетно електро повезивање, пуштање у
рад, обука особља Наручиоца, испитивање и доказивање капацитета у
непрекидном раду и то:
-Фабричка испитивања у објекту Извршиоца у трајању од минимално 1 сат
непрекидног рада при номиналном напону путем LOAD BANK уређаја минималном
снагом од 250 kVA ( активном снагом при cos ϕ=1) уз присуство представника
Наручиоца
уз
формирање
и
обострано
потписивање
записника
о
испитивању.Фабричко испитивање и обострана сагласност услов је за испоруку
дизел агрегата на постројење Наручиоца;
-на постројењу Наручиоца у трајању од 4 сата при погону опреме Наручиоца ;
2. Сви радови на повезивању агрегата на електро мрежу и пуштању у рад обавеза су
Понуђача.Обавеза Понуђача јесте демонтажа постојећег електро ормана и каблова
који су припадали агрегату који је од стране Наручиоца претходно уклоњен са
темеља. Безнапонски режим рада формиран у циљу извођења ових активности не
може трајати дуже од 4 сата у току 24 сата и обавеза је Наручиоца. Динамика
безнапонског стања формираног у циљу демонтаже старе и монтаже нове опреме
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биће договорена од стране представника Наручиоца и Понуђача пре монтаже уз
поштовање поменутог услова који дефинише дужину трајања безнапонског
режима.
Пре давања понуде Понуђач је у обавези да на објекту Наручиоца сагледа
постојећу електро опрему и каблове за везу са мрежом ,електро шеме као и да се
писано изјасни да ли јесте или није у стању да поменуте електро радове изведе и
под којим условима.
3. Примопредаја опреме и изведених радова са свим потребним гаранцијама,
формирање и обострано потписивање Примопредајног записника.
4. Понуђена цена укључује набавку и уградњу свог неспецифицираног материјала и
радова потребних за монтажу и комплетирање опреме ,израду све техничке
документације неопходне за извођење ове набавке.Сав употребљени материјал
потребно је да буде првокласног квалитета а радови изведени стручном радном
снагом уз поштовање техничких прописа и норми.
*Препоручује се потенцијалним понуђачима да, уз претходну најаву, обиђу локацију
испоруке и уградње предметне опреме, у супротном никакви накнадни приговори у
погледу услова и трошкова уградње или повезивања неће бити прихваћени.

1.2 Захтевани технички подаци дизел електричног агрегата
Дизел електрични агрегат потребно је да задовољи следеће техничке карактеристике:
ОПШТИ УСЛОВ: Систем мерних јединица потребно је да буде МЕТРИЧКИ

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Технички услов

Стандарди

Активна снага
(prime режим
приправан рад)
Активна снага
(standby режим
приправан рад)
Номинална
привидна снага
(prime режим
снага која је
доступна за
неограничен
број радних сати
при
променљивом
оптерећењу у
складу са ISO

Минимална захтевана
вредност
EC
декларација
о
усаглашености
са
директивама:
2006/42/EC ;
2006/95/EC ;
2004/108/EC;
Stage II
(faza 2)
Директива 97/68/EC

Документа којима се доказују
захтеви Наручиоца

Доставити EC декларацију
произвођача дизел агрегата о
усаглашености са директивама ЕУ

200 kW

220 kW

Фотокопија важећег сертификата ISO
9001
од
произвођача
дизел
електричног агрегата (у даљем
тексту ДЕА), за област пројектовања,
производње, продаје и одржавања
електроагрегата.

250 kVA

Каталог произвођача на српском
језику.
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8528-1)
Номинална
привидна снага
(standby режим
приправан рад)
Напон
Фреквенција

275 kVA
400 V/230 V
50 Hz
Захтев за погонски дизел мотор

Погонско гориво
Тип дизел
мотора
Радна
запремина
мотора
Убризгавање
Број и распоред
цилиндара
мотора
Регулатор броја
обртаја
Емисија
издувних гасова

Еуро дизел
Volvo,Iveco или
еквивалентан

Техничка документација произвођача
мотора.
Да је произвођач дизел мотора
Турбо пуњач
присутан у Европи и да је излистан у
листи Европске Асоцијације
Минимум:6-то цилиндрични
мотор у линијском распореду Произвођача Дизел Мотора на сајту
www.euromot.eu
цилиндара
Или
<http://www.euromot.eu>
Асоцијације произвођача дизел
мотор са више цилиндара у
мотора могу се наћи на сајту
,,V″ распореду
Европске комисије
електронски
http://ec.europa.eu/transparencyregister
Stage II
(faza 2)
Директива 97/68/EC
До 8000 cm3

Систем за хлађење и грејање расхладне течности
Тип система за
хлађење
Хлађење
Грејач
расхладне
течности

Затворен систем
Водено,афтеркулер

Технички опис, фабрички каталог,
сертификат квалитета

230 V
Систем за подмазивање

Специфика-ција
моторног уља
Пумпа за замену
моторног уља

SAE 15 W 40
ручна

Технички опис, фабрички каталог,
сертификат квалитета

Систем за снабдевање и складиштење горива
Капацитет
резервоара за
гориво

минималног капацитета >
600 лит

Конструкција
резервоара

Интегрисан у шасију касетно
демонтажног типа
дуплозидни са
термоизолационом испуном
минималне дебљине 20 мм

Технички цртеж резервоара са
податком о запремини резервоара уз
каталошки податак о потрошњи
горива дизел мотора на сат рада при
различитим режимима рада
Технички цртеж произвођача којим се
доказује могућност демонтаже без
демонтаже сета мотор-генератор и
кућишта на ком су приказане све
тражене карактеристике и опрема
резервоара
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Обавезна
опрема
резервоара

Пумпа за
дотакање горива

Сензор за детекцију цурења
горива
Електронска сонда за
мерење количине горива
Ревизионо окно на
резервоару мин пречника 250
мм прикључци за везу са
екстерним резервоаром и
одушни вентил

фабрички каталог

Ручна

Технички каталог

Систем за издувне гасове

Издувни лонац

Тип издувног
лонца
Веза између
издувног лонца
и дизел мотора

Са
пригушењем
буке
издувних гасова на максимум
35 dBA мерено на растојању
од 2 м од агрегата израђен
од алуминизираног лима
отпорног
на
високе
температуре

Технички каталог

Рефлексионо апсорпциони

Технички каталог

Компензатор дилатација

Технички каталог

Шасија агрегата

Шасија агрегата

Израђена од поцинкованог
челичног лима са
антивибрационим уметцима
за изолацију вибрација сета
мотор-генератора и
интегрисаним извлачивим
дневним резервоаром

Атест о цинковању акредитоване
лабораторије тип сертификата ISO
10474 3.1B захтева се да мерење
буде извршено магнетном методом а
све у складу са EN ISO 2178

Покретање дизел мотора
Начин
покретања
мотора

Електро покретач

Технички каталог

Димензије дизел електричног агрегата
Максимална
дужина
Максимална
ширина
Максимална
висина

до 4000 мм
до 1180 мм

Технички цртеж агрегата

до 1750 мм

Захтеване техничке карактеристике синхрон генератора
Технички услов

Мин.захтевана вредност

Конструкција

Једнолежајни,без четкица

Документа којима се доказују
захтеви Наручиоца
Технички каталог
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самопобудни
Број полова
Број фаза
Класа изолације
Степен заштите
Корак намотаја
Регулација
напона
Тачност
регулације
напона
Заштитни
генераторски
прекидач
Директна
суптранзиентна
оса X″d

Независно
напајање AVR-a

4
3+N
H
IP 23
Двотрећински

генератора,сертификати
произвођача (CE ; ISO 9001)
Технички каталог
Технички каталог
Технички каталог
Технички каталог
Технички каталог

AVR

Технички каталог

0,50%

Технички каталог

400 A , 4 пола

Извод из каталога

Од 11%÷11,45%

Извод из каталога

Уређај
за
независно
напајање AVR-a са помоћним
напоном на 12/24 V са
акумулаторске батерије који
се претвара из DC у AC за
олакшано
стартовање
електромоторних потрошача

Каталог уређаја за независно
напајање

Електрични систем
Напон
акумулаторске
батерије
Систем за
пуњење
акумулатора

24 V

Мин 5 A , 230 V
Микропроцесорски контролни систем дизел агрегата

Контролно
управљачки
систем за ручно
и аутоматско
стартовање (у
случају испада
мрежног напона)

Контролно
управљачки
систем
мора
вршити
надзор
и
управљање,
заштиту над свим системима
агрегата.
Могућност
надзора
свих
битних параметара преко
web SCADA апликације.
Конфигурабилна
историја
догађаја
за
последњих
минимално 100 догађаја.
9
конфигурабилних
дигиталних улаза.
4 конфигурабилна дигитална
излаза.
3 конфигурабилна аналогна
улаза.
Заштита
генератора
(фреквенцијска,
напонска,
губитак побуде) и мотора
(притисак уља, температура

Каталог микро-процесорског
контролног модула из ког се може
утврдити испуњеност техничких
карактеристика
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мотора,
брзине,
напон
акумулатора ...).
PLC (програмабилни логички
контролер)
интегрисан
у
контролно
управљачку
јединицу.
Интегрисан
USB
порт.
Мерења
фреквенције
генератора/ мреже, напона и
струје генератора/ мреже по
фазама, мерење kW/ kWh.
Мерења укупне потрошње
горива,
нивоа
горива,
детекција крађе горива.
Управљање
пумпом
за
досипање горива.
Могућност праћења цурења
акумулаторске батерије.
Контролер мора бити у
сагласности са EN 61326-1
стандардом
за
електромагнетну
компатибилност.
Аутоматски трансфер прекидач мрежа/генератор
Тип уградње

Слободно стојећи орман у IP
44 изведби са уводом
каблова са доње стране
Број полова
3
АТС прекидач
Аутоматски прекидач за
мрежа/генератор пребацивање напајања
између мреже и дизел
агрегата 400 А 3-положајни

Фабрички каталог ,сертификат
квалитета

Темељи за постављање дизел агрегата:
Дизел агрегат монтира се на постојећи стабилни темељ од дизел агрегата који је
са њега демонтиран.Понуђач је у обавези да сагледа постојећи темељ и да се
изјасни у писаном облику да ли је изводљиво и под којим условима намонтирати
понуђени дизел агрегат на постојећи стабилни темељ. Изјава је саставни део
Понуде. Евентуално потребна прилагођења темеља обавеза су Понуђача.
Систем за хлађење ,вентилацију и евакуацију продуката сагоревања
Објекат за смештај дизел агрегата опремљен је каналима за вентилацију и
одвођење продуката сагоревања ван објекта као и жалузином за добаву свежег
ваздуха (у складу са пројектно техничком документацијом објекта дизел
електричне централе).
Обавеза Понуђача јесте да постојећи систем сагледа и да се изјасни у писаном
облику о могућностима повезивања понуђеног агрегата на исти.Уколико постоје
техничке примедбе Понуђач је у обавези да их предвиди и изради техничко
решење као и да га достави кроз Понуду на увид Наручиоцу. Уколико Понуђач
буде изабран за извршење набавке прилагођавање поменутих система и
повезивање на њих обавеза је Понуђача.
1.3

Испитивањa

Фабричко Испитивање:
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Фабричко пријемна испитивања треба да се изведу код Испоручиоца уз присуство
представника Наручиоца. Испитивање се врши оптерећењем агрегата при
номиналном напону у трајању од најмање 1 радног сата путем LOAD BANK
уређаја снагом од минимално 250 kVA (активна снага cosϕ=1 ). Након испитивања
саставља се извештај о испитивању LOAD BANK уређајем који је саставни део
примопредајног записника. Трошкови испитивања (гориво и слично) су терет
Испоручиоца. Записник о испитивању потписују овлашћени представници
Испоручиоца и Наручиоца а обострано оверен записник услов је за спровођење
даљих активности на транспорту и монтажи агрегата на постројењу Наручиоца.
Испитивање и пријем у објекту Наручиоца :
По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати,
извршити технички пријем, квантитативни и квалитативни. Опрема треба да буде
нова, односно да садржи само нове компоненте, да одговарају последњој фази
оствареног развоја у области пројектовања, конструкција и материјала, да буде у
обиму, карактеристикама и гарантованим техничким параметрима и стандардима у
свему према Техничким спецификацијама и понуђеним карактеристикама.
Обавеза Понуђача након допреме дизел електричног агрегата на објекат
Наручиоца јесте његова монтажа на место претходно демонтираног дизел
агрегата(демонтажу претходно врши Наручилац), његово повезивање на електро
мрежу старт агрегата и непрекидан рад у трајању до 4 сата .
Трошкови погонског горива су трошак Наручиоца.
1.4 Сервис
Потребно је да је Понуђач овлашћени сервисер понуђеног добра као и да поседује
сервис за гарантни и вангарантни рок на територији Републике Србије.
Потребно је да Понуђач има обезбеђен сервис
и делове у гарантном и
вангарантном року. Доступност сервиса до 48 сати од позива 365 дана у години.
1.5 Обука
Након уградње дизел електричног агрегата, Извршилац је обавезан да
спроведе обуку код Наручиоца опреме за три представника Наручиоца, у трајању
од највише два дана.
1.6 Примопредајни записник
Примопредајни записник сачињавају и оверавају својим потписима овлашћена
техничка лица за спровођење набавке испред Понуђача и Наручиоца. Извештаји и
резултати испитивања као и изводи из каталога којима се доказују техничке
карактеристике опреме морају бити саставни део примопредајног записника .

* Понуђач је дужан да приложи доказ о техничким карактеристикама добра
издат од стране произвођача или овлашћеног продавца, којим доказује
тражене карактеристике добра – предмета јавне набавке. Корисник задржава
право да понуду прогласи неодговарајућом уколико утврди да понуђени
производ не одговара потребама наручиоца као тражени производ.
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Обавезни услови (предвиђени чланом 75. Закона о јавним набавкама) и
додатни услови за учешће у овом поступку јавне набавке.
Понуђач мора да испуни све ОБАВЕЗНЕ услове, предвиђене чланом 75. Закона о
јавним набавкама да би учествовао у овом поступку јавне набавке:
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. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
5. Да Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:
- да има позитиван резултат из пословања (пословни резултат), у претходне
три обрачунске године (за 2015, 2016. и 2017. годину);
- да у последњих шест месеци (дo дана објављивања Позива за подношење
понуда) није имао ниједан дан неликвидности на својим текућим рачунима;
6. Да Понуђач располаже довољним пословним и техничким капацитетом:
- да је у предходне 3 (три) године (2015,2016,2017) испоручио најмање 3
агрегата, минималне снаге 250kVA, у вредности од најмање 9.000.000 динара;
- да Произвођач поседује сертификат ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 за
област сертификације, пројектовањa, производњe, продајe и одржавањa
електроагрегата;
- да произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за
уградњу истих у агрегате;
- да je Понуђач уједно и овлашћени сервисер као и да на територији РС постоји
овлашћени сервис од стране произвођача мотора и произвођача агрегата;
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- да понуђач располаже Уређајем за тестирање LOAD BANK минималне снаге
веће од 275 kW ;
7. Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом:
- да има радно ангажованих најмање 5 сервисера (од којих су бар двојица
минимално 2 године радно ангажовани код Понуђача);
- да има радно ангажована најмање два електро инжењера који су бар 3
године радно ангажовани код Понуђача;
8. Да Понуђач располаже доказима о квалитету понуђених добара:
- да поседује ,,C″ сертификат на цео агрегат и фабрички тест од произвођача;
- да поседује доказ о испуњености стандарда : ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS
18001
5.2. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде
са подизвођачем:
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. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или
подноси заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и
достави доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из Упутства
како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно
за сваког понуђача из групе понуђача посебно.
Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈНа наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде
изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко
подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа
предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела
потраживања по овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност
и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење
посла.
Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да
достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача
у заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља
сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је
носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати
рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено
плаћање. Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана
81. ЗЈН-а.
5.3. Упутство како се доказује испуњеност услова
5.3.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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1) Обавезни услов 1. - Доказ:
Ø Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда (или назнака интернет адресе и одштампану
страну уколико се ради о јавно доступним регистрима):
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког
учесника из групе
-У случају да Понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити
и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).
2) Обавезни услов 2. - Доказ:
Ø Изјава дата на Обрасцу број 4., оверена и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача.
3) Обавезни услов 3. - Доказ:
Ø Изјава дата на Обрасцу број 4., оверена и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача.
4) Обавезни услов 4. - Доказ:
Ø Изјава дата на Обрасцу број 4., оверена и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача.
5.3.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
5) Испуњеност додатних услова у погледу финансијског капацитета - Доказ:
Ø Изјава дата на Обрасцу број 4., оверена и потписана од стране овлашћеног
лица понуђача;
Ø Потврда о ликвидности, издата након објављивања позива од Народне банке
Србије, Одељења за принудну наплату (односно од стране централне банке у
земљи понуђача уколико се ради о страном правном лицу)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

6) Испуњеност додатних услова у погледу пословног и техничког
капацитета. - Доказ:
Потврде купаца на меморандуму истих или уговора о испоруци или фактуре за
плаћање и сл. (сваки приложени доказ мора садржати назначена својства
агрегата - снагу и вредност испоручене опреме);
Фотокопија важећег сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 ;
Фотокопију овлашћења произвођача мотора да је произвођач овлашћен за
уградњу мотора у електро агрегате“;
Изјава Понуђача дата на обрасцу 3. Техничка спецификација (да постоји
овлашћени сервис од стране произвођача мотора и произвођача агрегата
поседује на територији РС);
Потврда произвођача понуђене опреме да је понуђач уједно и овлашћени
сервисер опреме ;
Листа основних средстава са картицом основног средства, рачун или други
валидан документ и Сертификат о квалитету (фотокопија) ISO 9001 за
произвођача Уређаја са обимом акредитације за пројектовање, производњу и
сервисирање LOAD BANK уређаја.
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7) Испуњеност додатних услова у погледу кадровског капацитета. – Доказ:
Ø Копија радних књижица или уговора о радном ангажовању са копијама
сертификата издатих на име сервисера које је издао Произвођач опреме а која
је предмет набавке.
Ø Копија радних књижица или уговора о радном ангажовању, која садржи и
стручну спрему ангажованих лица.
8) Испуњеност додатних услова у погледу квалитета понуђених добара –
Доказ:
Ø копија ,,C″ сертификата на цео агрегат и фабрички тест од произвођача;
Ø копија стандарда : ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001;
5.3.3. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са
подизвођачем:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове и додатне
услове 5) у погледу финансијског капацитета.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове док све додатне
услове понуђач треба да испуни сам.
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.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из
члана 75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН-а (наведене у тачкама 1. до 4. овог Упутства), сходно
члану 78. ЗЈН-а. Понуђач наводи у понуди да ли је уписан у регистар понуђача.
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
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бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико
није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
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.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
6.2. 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 „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Дизел електрични агрегат“, ЈН
број 1.17/18 МН - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 16.03.2018. године до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, односно 16.03.2018. године у 1215 часова. Отварање понуда ће
се обавити у просторијама наручиоца ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230
Ариље.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року
од три дана од дана њеног доношења.
6.3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
6.4. Понуда са варијантама
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. 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 „Рзав“
Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - Дизел електрични агрегат“, ЈН
број 1.17/18 МН - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Дизел електрични агрегат“, ЈН
број 1.17/18 МН - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Дизел електрични агрегат“, ЈН
број 1.17/18 МН - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Дизел електрични
агрегат“, ЈН број 1.17/18 МН - 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.
6.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. под 1)), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац Понуде – Образац 1. под 2)) 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 5. 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.
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6.8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. Тач.1) до
6) Закона и то податке о:
− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
− понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
− понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
− понуђачу који ће издати рачун,
− рачуну на који ће бити извршено плаћање,
− обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
6.9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац може одобрити само плаћање по испоруци монтажи и предаји
обострано потписаног примопредајног записника и то у року који не може бити краћи
од 10 дана нити дужи од 25 дана од дана уградње , доказивања капацитета, израде и
обостране овере Примопредајног записника као и доставе рачуна за плаћање
заједно са гаранцијама и меницом за отклањање грешака у гарантном року.
Авансно плаћање није предвиђено и понуда у којој се захтева авансно
плаћање или плаћање у краћем року од предвиђеног одбиће се као неприхватљива.
Уплата ће се вршити на текући рачун понуђача.
Уколико испоручилац, након испоруке и уградње , не докаже тражене
карактеристике уговореног добра, Наручилац има право на једнострани раскид
уговора, и наплату менице за добро извршење посла без обавезе накнаде понуђачу
било каквих трошкова на име извршења набавке.
6.9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
На основу спроведеног поступка јавне набавке, закључиће се уговор о
испоруци и уградњи опреме која је предмет ове набавке, у свему у складу са датим
Моделом уговора који је саставни део Конкурсне документације и подацима датим у
Обрасцу Понуда (Образац бр. 1).
Рок испоруке дизел електричног агрегата не може бити дужи од 50
календарских дана од дана закључења уговора. У рок испоруке и извршења радова
урачунава се и монтажа,пуштање у рад и неопходна испитивања.
Понуда са дужим роком извршења биће одбијена као неприхватљива.
6.9.3. Место извршења
Место извршења постројење за прераду воде ,,Рзав″ које се налази у Ариљу,
улица Чачанска бб.
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6.10. Гарантни рок и сервис
Гарантни рок за комплетан испоручени дизел електрични агрегат не може бити
краћи од 3 године од датума пуштања дизел електричног агрегата у рад
констатованог у Примопредајном записнику. Поред сервиса у гарантном периоду,
испоручилац опреме се обавезује да сервис предметног дизел електричног агрегата
обавља и у вангарантном периоду у року не краћем од 10 година од закључења
уговора и да у истом року обезбеђује резервне делове за исти.
6.11. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 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.
6.12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Понуђач, у Обрасцу понуде, мора навести цену опреме која је предмет
набавке без ПДВ-а, висину ПДВ-а и цену са ПДВ-а у динарима. Уколико се цена
опреме изрази у ЕУР-има. цена исте ће бити прерачуната у динаре према средњем
курсу НБС на дан отварања понуда. Овако утврђена цена је фиксна и не може се
мењати у року трајања уговора.
Ценом је обухваћена испорука, царина, транспортни и шпедиторски трошкови,
као и сви други зависни трошкови набавке, испоруке и уградње, доказивања
капацитета, као и документације за пуштање у рад и одржавање истих.
Понуда мора бити изражена на паритету F-цо Ариље.
Уколико понуђач даје одређене количинске попусте или попусте на одређени
начин плаћања, наведене је потребно урачунати у понуђену цену.
6.13. 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.
6.14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуда мора да садржи:
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Ø Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија дужан је да достави:
Ø Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% укупне вредности уговора са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 15 дана дужи од рока извршења посла. Наручилац ће
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје
обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији,
у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је
понудом предвидео;
По завршетку и примопредаји радова а пре коначне исплате, изабрани
понуђач ће доставити и:
Ø Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање
недостатака у току гарантног периода и то бланко сопствену меницу на
износ од 20% вредности уговора, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије са овереним меничним
овлашћењем – писмом и роком трајања датим у понуди. Наручилац ће
уновчити меницу дату уз уговор уколико Извршилац не поступи по одредбама
гаранције и примедбама Наручиоца у гарантном року.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
6.15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
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6.16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца ЈП „Рзав“, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље, електронске поште на e-mail
office@rzav.co.rs или факсом на број 031/3893-756) 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 брoj
1.17/18 МН”.
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.
6.17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
6.18. 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 „најнижа
понуђена цена“.
6.19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће
доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
20 oд 44

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.17/18 МН
6.20. 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 Обрасцу 9. конкурсне документације).
6.21. 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.
6.22. 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.
6.23. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права наручиоцу се доставља непосредно,
електронском поштом на e-мail office@rzav.co.rs, факсом на број 031/3893-756 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана објаве 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 понуда, 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.
Уз захтев за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу од 60.000,00
динара на рачун Републике Србије.
Број жиро рачуна: 840-30678845-06
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Шифра плаћања: 153 или 253
Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права.
Сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознак јавне набавке
Корисник: Буџет епублике Србије
6.24. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 5 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.
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.

6.25. Обустава јавне набавке
Наручилац може обуставити набавку у случају: непредвидивих околности или
више силе, који онемогућавају или отежавају нормалну реализацију уговора,
промењених околности због којих код Наручиоца престане потреба за набавком;
утврђених нерегуларности у процедури. У случају одустајања од набавке, ЈП »Рзав«
Ариље ће понуђача писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре
отварања понуда, исте ће неотворене бити враћене понуђачима.
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
OБРАЗАЦ 1.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број
1.17/18 МН – „Дизел електрични агрегат“, коју за своје потребе спроводи Јавно
предузеће „Рзав“ Ариље
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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.
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OБРАЗАЦ 1.
2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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OБРАЗАЦ 1.
3) ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.

25 oд 44

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.17/18 МН
OБРАЗАЦ 1.
4) ПОНУДА
Као заинтересовани понуђач у јавној набавци број 1.17/18 МН
„Дизел електрични агрегат“
коју спроводи наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, дајемо
следећу понуду:
Ред.
бр.

Предмет набавке

1.

Произвођач, тип, ознака
модела

Понуђена цена без ПДВ-а

Дизел
електрични
агрегат

Укупно понуђена цена, без ПДВ:

______________________

ПДВ (20%):

______________________

Укупно понуђена цена са ПДВ:

______________________

Ø УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________ у
року од ________дана од доставе записника о примопредаји.
Ø НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА: Рок за завршетак посла (испоруку ,монтажу и пуштање
у рад дизел електричног агрегата) је ________ календарских дана од дана
потписивања Уговора.
Ø ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА: ________________________________за испоручени
агрегат.
Ø РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је _______ дана од дана отварања понуда.
Ø Као Понуђач у предметној јавној набавци изјављујем да прихватам све услове из
Конкурсне документације, да испуњавам све тражене услове за учешће у предметној
јавној набавци.
Поседујемо Сервис за предметно понуђено добро и исти се налази
__________________________________________________________.

М.П.

ЗА ПОНУЂАЧА
____________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене (дизел
електрични агрегат на заједничком постољу спремно за монтажу, испорука ,
испитивање, доказивање капацитета , извођења комплетних електро радова на
повезивању агрегата и сл.), тако да понуђена цена покрива све трошкове које Понуђач
има у реализацији предметних радова.
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене
потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени
представник групе понуђача.

Образац структуре цена за предметне радове:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Елементи структуре цене

Износ без
ПДВ-а

Укупно понуђена цена без ПДВ-а

Датум:_______________
ЗА ПОНУЂАЧА
М.П.__________________________

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
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3. ОБРАЗАЦ –ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДИЗЕЛ
ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА

Технички подаци понуђеног дизел електричног агрегата
Систем мерних јединица је : ...............................................................................
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Технички услов

Стандарди

Активна снага
(prime режим
приправан рад)
Активна снага
(standby режим
приправан рад)
Номинална
привидна снага
(prime режим
снага која је
доступна за
неограничен
број радних сати
при
променљивом
оптерећењу у
складу са ISO
8528-1)
Номинална
привидна снага
(standby режим
приправан рад)
Напон
Фреквенција
Погонско гориво
Тип дизел
мотора
Радна
запремина
мотора
Убризгавање

ЗАХТЕВАНО

EC декларација о усаглашености са
директивама:
2006/42/EC ;
2006/95/EC ;
2004/108/EC;
Stage II
(faza 2)
Директива 97/68/EC

ПОНУЂЕНО

200 kW

220 kW

250 kVA

275 kVA
400 V/230 V
50 Hz
Захтев за погонски дизел мотор
Еуро дизел
Volvo,Iveco или еквивалентан
До 8000 cm3
Турбо пуњач
28 oд 44

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.17/18 МН
Број и распоред
цилиндара
мотора
Регулатор броја
обртаја
Емисија
издувних гасова
Тип система за
хлађење
Хлађење
Грејач
расхладне
течности
Спецификација
моторног уља
Пумпа за замену
моторног уља
Капацитет
резервоара за
гориво
Конструкција
резервоара

Обавезна
опрема
резервоара
Пумпа за
дотакање горива

Издувни лонац
Тип издувног
лонца
Веза између
издувног лонца
и дизел мотора

Шасија агрегата

Минимум 6-то цилиндрични у
линијском распореду или мотор са
више цилиндара линијски или ,,V″
распоред
Електронски
Stage II
(фаза 2)
Директива 97/68/EC
Систем за хлађење и грејање расхладне течности
Затворен систем
Водено,афтеркулер
230 V
Систем за подмазивање
SAE 15 W 40
Ручна
Систем за снабдевање и складиштење горива
минималног капацитета > 600лит
Интегрисан у шасију касетно
демонтажног типа дуплозидни са
термоизолационом испуном
минималне дебљине 20 мм
Сензор за детекцију цурења горива
Електронска сонда за мерење нивоа
горива
Ревизионо окно на резервоару мин
пречника 250 мм прикључци за везу са
екстерним резервоаром и одушни
вентил
Ручна
Систем за издувне гасове
Са пригушењем буке издувних гасова
на максимум 35 dBA мерено на
растојању од 2 м израђен од
алуминизираног лима отпорног на
високе температуре
Рефлексионо апсорпциони
Компензатор дилатација
Шасија агрегата
Израђена од поцинкованог челичног
лима са антивибрационим уметцима
за изолацију вибрација сета моторгенератора и интегрисаним
извлачивим дневним резервоаром
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Начин
покретања
мотора
Максимална
дужина
Максимална
ширина
Максимална
висина

Покретање дизел мотора
Електро покретач
Габаритне димензије дизел електричног агрегата
До 4000 мм
До 1180 мм
До 1750 мм

Понуђене техничке карактеристике синхрон генератора
ПОНУЂЕНО
Технички услов
ЗАХТЕВАНО
Конструкција
Једнолежајни,без четкица
самопобудни
Број полова
4
Број фаза
3+N
Класа изолације
H
Степен заштите
IP 23
Корак намотаја
двотрећински
Регулација
AVR
напона
Тачност
регулације
0,5%
напона
Заштитни
генераторски
400A , 4 пола
прекидач
Директна
суптранзиентна
Од 11%÷11,45%
оса X″d
Уређај за независно напајање AVR-a
са помоћним напоном на 12/24 V са
акумулаторске батерије који се
Независно
претвара из DC у AC за олакшано
напајање AVR-a
стартовање електромоторних
потрошача
Електрични систем
Напон
24 V
акумулаторске
батерије
Систем за
пуњење
Мин 5 A , 230 V
акумулатора
Микропроцесорски контролни систем дизел агрегата
Контролно управљачки систем мора
Контролно
вршити управљање, надзор и заштиту
управљачки
над свим системима агрегата.
систем за ручно
Могућност надзора свих битних
и аутоматско
параметара преко web SCADA
стартовање (у
апликације.
случају испада
Конфигурабилна историја догађаја за
мрежног напона)
последњих минимално 100 догађаја.
9 конфигурабилних дигиталних улаза.
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Тип уградње
Број полова
АТС прекидач
мрежа/генератор

4 конфигурабилна дигитална излаза.
3 конфигурабилна аналогна улаза.
Заштита генератора (фреквенцијска,
напонска, губитак побуде) и мотора
(притисак уља, температура мотора,
брзине, напон акумулатора ...).
PLC (програмабилни логички
контролер) интегрисан у контролно
управљачку јединицу.
Интегрисан USB порт. Мерења
фреквенције генератора/ мреже,
напона и струје генератора/ мреже по
фазама, мерење kW/ kWh.
Мерења укупне потрошње горива,
нивоа горива, детекција крађе горива.
Управљање пумпом за досипање
горива.
Могућност праћења цурења
акумулаторске батерије.
Контролер мора бити у сагласности са
EN 61326-1 стандардом за
електромагнетну компатибилност..
Аутоматски трансфер прекидач мрежа/генератор
Слободно стојећи орман у IP 44
изведби са уводом каблова са доње
стране
3

Аутоматски прекидач за пребацивање
напајања између мреже и дизел
агрегата 400 А 3-положајни

Темељи за постављање дизел агрегата:
ИЗЈАВА
Стабилни темељ: а) ЗАДОВОЉАВА
б) НЕ ЗАДОВОЉАВА и потребна је његова
преправка у складу са условима које Понуђач доставља уз понуду.
Потпис и печат Понуђача : .....................................................................
Датум: ............................................

Систем за хлађење ,вентилацију и евакуацију продуката сагоревања
ИЗЈАВА
Систем : а) ЗАДОВОЉАВА потреби Понуђача
б)
НЕ ЗАДОВОЉАВА потреби Понуђача и потребна је његова преправка у
складу са техничким решењем које Понуђач доставља уз понуду.Прилагођавање
поменутих система и повезивање на њих извршиће о свом трошку Понуђач.
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Потпис и печат Понуђача : .....................................................................
Датум: ............................................

Испитивањa
Фабричко Испитивање:
Фабричко пријемна испитивања треба да се изведу код Испоручиоца уз присуство
представника Наручиоца. Испитивање се врши оптерећењем агрегата при номиналном
напону у трајању од најмање 1 радног сата путем LOAD BANK уређајем активном снагом
од минимум 250 kVA (активна снага cosϕ=1 ).Након испитивања саставља се извештај о
испитивању
LOAD BANK
уређајем који је саставни део примопредајног
записника.Трошкови испитивања (гориво и слично) су терет Испоручиоца.
Испитивање и пријем у објекту Наручиоца :
По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати, извршити
технички пријем, квантитативни и квалитативни. Опрема треба да буде нова, односно да
садржи само нове компоненте, да одговарају последњој фази оствареног развоја у области
пројектовања, конструкција и материјала, да буде у обиму, карактеристикама и
гарантованим техничким параметрима и стандардима у свему према Техничким
спецификацијама и понуђеним карактеристикама.
Обавеза Понуђача након допреме дизел електричног агрегата на објекат Наручиоца јесте
његова монтажа на место претходно демонтираног дизел агрегата, његово повезивање на
електро мрежу старт агрегата и непрекидан рад у трајању до 4 сата .
Трошкови погонског горива су трошак Наручиоца.
ИЗЈАВА
А ) Сагласан да урадим наведенa испитивањима.
Б ) Нисам сагласан да урадим наведенa испитивањима.
Потпис и печат Понуђача : .....................................................................
Датум: ............................................

-

Сервис
потребно је да Понуђач има обезбеђен сервис
и делове у гарантном и
вангарантном року. Доступност сервиса до 48 сати од позива 365 дана у години.

Потребно је да је Понуђач овлашћени сервисер понуђеног добра као и да поседује сервис
на територији Републике Србије.
ИЗЈАВА
А) Изјављујем да поседујемо сервис и делове у складу са поменутим захтевима.
Б) Изјављујем да не поседујемо сервис и делове у складу са поменутим захтевима.
Потпис и печат Понуђача : .....................................................................
Датум: ............................................
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Обука
Обука се спроводи код Наручиоца опреме за три представника Наручиоца у трајању од
највише два дана.
ИЗЈАВА
Обуку нудимо у складу са поменутим захтевима.
Потпис и печат Понуђача : .....................................................................
Датум: ............................................

Као понуђач у јавној набавци број 1.17/18 МН „Дизел електрични агрегат“, под пуном
материјалном одговорношћу потврђујемо да понуђена добра имају горе наведене
карактеристике које у потпуности задовољавају критеријуме задате Конкурсном
документацијом.
ЗА ПОНУЂАЧА
М.П.

__________________________

НАПОМЕНА: Ову Табелу техничких података Понуђач је обавезан да попуни у колони Понуђено
уношењем тражених карактеристика понуђеног добра или описно или једноставно „потврђујем“ .
Без попуњене табеле понуда неће бити разматрана јер се неће моћи утврдити да ли понуђено
добро одговара по карактеристикама траженом.
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4. ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ИСПУЊAВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Понуђач:________________________________________________ потврђује под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку
„Дизел електрични агрегат“ ЈН број 1.17/18 МН, да испуњава следеће тражене
услове:

•
•

•
•

•

Регистрован је код надлежног органа-Агенције за привредне регистре (о
чему смо доставили доказ у прилогу Понуде).
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, кривично дело преваре;
Измирио је доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
При састављању понуде поштовао је обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и немамо забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Испуњава тражене ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у понуди, о чему
прилажемо и доказе (сам односно заједно са другим понуђачима у
заједничкој понуди).

______________________
(Место и датум)

М.П.

_____________________
(Печат и потпис понуђача)

НАПОМЕНА: Изјаву потписује и оверава понуђач, а у случају заједничке понуде сви учесници понуде
ће исту потписати и оверити печатом.
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5. ОБРАЗАЦ - 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)
Као саставни део понуде у јавној набавци број 1.17/18 МН „Дизел електрични
агрегат“, 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 од 10% 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.
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).
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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.

Издавалац менице:
У
Дана

Прилози:
- Картон депонованих потписа
- Меница број _______________
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ДОСТAВЉАЊА СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛА

Изјављујемo под пуном материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо, по
потписивању уговора, предати наручиоцу:
Ø Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране
лица овлашћеног за заступање, са попуњеним и овереним меничним
овлашћењем – писмом, и назначеним износом који се уписује у проценту од
понуђене цене и не може бити нижи од 10% укупне вредности уговора;
Ø а након извршеног посла и примопредаје радова и Средство финансијског
обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у току гарантног
периода и то бланко сопствену меницу на износ од 20% вредности уговора.
Средства финансијског обезбеђења ће бити издати на начин и у вредности
одређеним Конкурсном документацијом и Понудом.

Датум:____________
Место:____________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)
_________________________

НАПОМЕНА: Изјаву потписује и оверава понуђач, а у случају заједничке понуде сви учесници понуде
ће исту потписати и оверити печатом.
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7. ОБРАЗАЦ - МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА
У ПРОСТОРИЈУ ЗА СМЕШТАЈ И РАД ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ „РЗАВ“ У АРИЉУ
Закључен између:
Наручиоца: Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље,
улица Чачанска бб, ПИБ 100785008, Мат.бр 07350538
кога заступа В.Д. директор Зоран Бараћ
(у даљем тексту: Купац)
и
Извршиоца: _______________________________________________
улица __________, ПИБ:_______ Мат. бр.: __________
кога заступа____________________________________
(у даљем тексту: Испоручилац),
Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље, у складу са Законом о јавним
набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, , 14/15 и 68/15) а на основу Одлуке о покретању
јавне набавке број 220 од 2.02.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за
набавку дизел електричног агрегата за постројење за прераду воде „РЗАВ“, јавна набавка број
1.17/18 МН.
• Да је понуђач, _________________________, доставио понуду број _____ од ______, заведену код
Наручиоца под бројем ___________________, која је саставни део овог уговора;
• Да је Наручилац, ЈП “Рзав” Ариље, донео Одлуку о додели уговора број __________________,
којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача __________________________, са
којим се приступило закључењу уговора.

Предмет уговора

Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу
набавке дизел електричног агрегата
(произвођача _______________
тип/ознака
_______________), а у складу са конкурсном документацијом и понудом Извршиоца набавке
број ________________ од _______________ године.
Цена

Члан 2.
Укупна уговорена цена за извршење набавке из Члана 1. овог уговора износи:
__________________________________________ динара без ПДВ-а односно
__________________________________________ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви трошкови:
- набавке са транспортом и свим зависним трошковима (као на пример царињење,
шпедитерске услуге транспорт унутрашњи и спољашњи и остало),
- уградње и монтаже на постојеће темеље дизел електричног агрегата,
- демонтаже постојеће електро опреме (каблови и електро орман претходно
демонтираног дизел агрегата) ,
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- монтаже и комплетног повезивања електро опреме,
- испитивања у складу са конкурсном документацијом и
- обука особља
Начин плаћања

Члан 3.
Наручилац је дужан да плаћање уговорене цене изврши у складу са прихваћеном
понудом Извршиоца у року од _______ дана од дана извршења активности побројаних
претходним чланом дизел електричног агрегата у објекат за смештај и рад дизел
електричних агрегата постројења за прераду воде „Рзав“ и достави записника о
примопредаји.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 4.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу уз потписан Уговор достави:

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену меницу
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са овереним
меничним овлашћењем –писмом и са назначеним износом који се уписује у проценту од 10%
од понуђене цене са ПДВ-ом и са роком трајања 15 дана дужим од уговореног рока
извршења набавке.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу по примопредаји а пре коначне исплате по
уговору преда:
– једну бланко "соло" меницу са меничним писмом - овлашћењем, са клаузулом "без
протеста" као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року посла на износ од 20% од
вредности Уговора са ПДВ-ом, оверену и потписану од стране Испоручиоца, евидентиране у
регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије. Наручилац ће средства из
финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року наплатити због неизвршења,
закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца у гарантном року.
Обавезе Извршиоца

Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће:
• предметни дизел електрични агрегат, за који гарантује да у свему одговара по
карактеристикама захтевима Наручиоца датим конкурсном документацијом,
испоручити, намонтирати и повезати на електро мрежу Наручиоца у објекту за
смештај и рад дизел електричних агрегата постројења за прераду воде ,,Рзав″ у
Ариљу (у складу са чланом 2).
• поред испоруке, монтаже и пуштања у рад, као овлашћени сервисер опреме, у
гарантном року, вршити сервис испоручене опреме и обезбедити сервис и резервне
делове у вангарантном року.
• детаљне обавезе извршиоца приликом испоруке и уградње дате су у Конкурсној
документацији посебно у делу 3. „Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл“, која је саставни сео овог Уговора.

Рок извршења

Члан 6.
Извршилац ће све наведене обавезе, извршити у року од_____ (рок не може бити
дужи од 50 дана) дана од дана закључења овог уговора.
Након извршења свих обавеза из Уговора, као и доказивања захтеваног капацитета и
обуке запослених, представници Наручиоца и Извршиоца саставиће записник о
примопредаји. Предајом записника о примопредаји, фактуре за плаћање и гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року, почиње тећи обавеза Наручиоца за плаћање.
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Гарантни период и сервис

Члан 7.
Испоручилац гарантује исправност и квалитет испоручене опреме, а према
фабричким и техничким условима и карактеристикама.
Гарантни период износи __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________од дана пуштања дизел електричног агрегата у рад констатованог
примопредајним записником и предаје менице - гаранције за отклањање грешака у
гарантном року посла (рок и услове гаранције унети из понуде).
Поред сервиса у гарантном року, Испоручилац се обавезује да обезбеди сервис и
резервне делове и у вангарантном року који износи 10 година од дана закључења уговора.
Обавезе Наручиоца:
•
•
•
•

Члан 8.
Наручилац се обавезује:
да именује лице испред Наручиоца, одговорно за извршење уговора;
да створи предуслове за монтажу испорученог дизел електричног агрегата (да
изврши демонтажу и уклањање постојећег дизел електричног агрегата )и безнапонско
стање ради демонтаже постојеће и монтаже нове електро опреме;
да активно сарађује са Понуђачем у циљу извршења посла,
да по завршеној уградњи испитивању и обуци а након доставе записника о
примопредаји, Извршиоцу плати у складу са одредбама овог уговора.

Неизвршење уговора

Члан 9.
Уколико Извршилац не изврши своје уговорне обавезе у уговореном року, из разлога
за које је одговоран, или након испоруке и уградње опреме не докаже да испоручена опрема
има карактеристике тражене конкурсном документацијом и тиме занемари уредно извршење
Уговора, Наручилац ће, једностраном изјавом раскинути уговор и наплатити меницу за
добро извршење посла, као накнаду претрпљене штете.
Остале одредбе

Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, Конкурсном документацијом и понудом Извршиоца, непосредно примењују
одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове у примени уговора решаваће овлашћени представници
уговорних страна. У случају да је споразум немогуће решити договором уговара се
надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 11.
Саставни део овог уговора је Конкурсна докумнетација и Понуда Извршиоца која је
заведена код Наручиоца под бројем _______________________.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу са даном потписивања уговорних страна.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих су по два за обе
уговорне стране.
НАРУЧИЛАЦ
Јавно предузеће “Рзав” Ариље
В.Д. директор Зоран Бараћ

ИЗВРШИЛАЦ
______________________
директор ______________________
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8. 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

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача

НАПОМЕНА: достављање овог обрасца није обавезно.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15), __________________________________(Назив понуђача), даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке ЈН 1.17/18 МН „Дизел електрични агрегат“ поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ
БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ
ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама, изјављујем
под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и
квалитет испоручених добара, а којe су предмет јавне набавке бр. ЈН 1.17/18 МН, бити:

1. _________________________________ одговоран за извршење уговора

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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