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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члан 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке Управног
одбора ЈП „Рзав“ о покретању поступка јавне набавке број 1.33/16 OП, број 341/2016
од 28.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.33/16
ОП, број 341-1/2016 од 28.07.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП.
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..........................................................................
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15. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................
16. Образац изјаве о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за
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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 отвореном поступку јавне
набавке 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 (пумпног агрегата) у црпној
станици „Шевељ“.
3. Предмет јавне набавке
Добра: Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ“ (шифра из ОРН : 42122210 Хидраулични 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 1.33/16 ОП – Пумпни агрегат за црпну станицу
„Шевељ“. 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 4. октобра 2016. 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 “најнижа понуђена цена”.
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 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.,
Зоран Бараћ, дипл.ел.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. 1.33/16 ОП је добро – пумпни 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 пумпног агрегата и уградњи истог у Црпну станицу „Шевељ“ .
2. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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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
Предмет набавке „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““ обухвата:
-пумпу;
-погонски електромотор;
-спојницу;
-испоруку;
-комплетну монтажу на заједничко постоље, спремно за монтажу са завршном
ласерском нивелацијом и пуштањем у рад.
Обавеза Понуђача је монтажа агрегата, анкерисање, повезивање на цевовод на месту
прирубница пумпе, нивелација, саошавање, пуштање у рад и доказивање захтеваних
карактеристика. Сав потребан материјал и рад комплетна је обавеза Понуђача. Сву
техничку документацију везано за повезивање пумпног агрегата Понуђач је обавезан
доставити заједно са понудом као и изјаву да је повезивање могуће и под којим условима.
На основу напред наведеног извршиће се припрема за повезивање агрегата.
Обавеза Наручиоца јесте демонтажа и уклањање постојећег пумпног агрегата као и
припремни радови који претходе анкерисању и монтажи агрегата а све по техничкој
документацији и техничком опису коју даје Понуђач на основу увида у стварно стање.
Обавеза Наручиоца јесте и активна сарадња са Понуђачем у циљу стварања потребних
техничких услова за монтажу и повезивање пумпног агрегата.
Граница обавезе Наручиоца и Понуђача јесу усисно/потисне прирубнице пумпе дакле
унутар поменутих прирубница сва прилагођавања су обавеза Понуђача а изван граница
прирубница обавеза је Наручиоца.
Повезивање електро мотора врши Наручилац по надзору Понуђача.
НАПОМЕНА:
За рад пумпног агрегата користи се постојећи електро разводни орман РО. Понуђач је
дужан да пре достављања понуде сагледа исти и предвиди све евентуалне (њему
потребне) измене за понуђени пумпни агрегат. Све евентуално потребне измене су
трошак Понуђача.
2. Радни флуид

Радни флуид

Речна вода која не садржи хемијске
супстанце које утичу на материјале али
садржи честице муља и песка.
Наручилац не поседује лабораторијске
податке везано за садржај и параметре
чврстих материја у води али омогућава
Понуђачу узорковање муља у циљу
анализе.
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Очекивана температура флуида

0  25 0C

Мутноћа флуида

0  1500 НТУ јединица
Краткотрајно у периоду од 5 - 10 радних
сати може се појавити мутноћа 1500  2000
НТУ јединица.

Захтевани заптивач

заптивач са плетеницама отпоран на утицај
честица у води

Густина флуида

 998 kg/m3

Вискозитет флуида

 0,91 mm2/s

pH вредност

7,7  8,3

Напомена: Уколико за одабир пумпног агрегата претходно наведени подаци нису довољни
Наручилац поседује физичко хемијски налаз интерне лабораторије који на захтев
Понуђача може доставити.
3. Основни хидраулички подаци
Захтевани проток

 230 литара/секунди

Кота слободне површине воде привременог
водозахвата (минимална)

338,55 м.н.в.

Кота осе пумпе и усисно потисног цевовода

335,57 м.н.в.

Кота слободне површине воде коморe у коју
се вода препумпава (ова кота се не мења)

387,56 м.н.в.

Геодезијска висина дизања (максимална)

H geo max = 387,56 - 338,55 = 49,01 м

Напомена: Појам максималне геодезијске висине односи се на минимални ниво реке
испод које пумпе не могу да раде односно заштићене су због рада на суво. У најчешћим
радним условима пумпе раде са смањеном висином дизања зависно од тренутног нивоа
реке.
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Основни захтев Наручиоца према Понуђачу је:
-одабрати пумпни агрегат на основу свих напред побројаних техничких података тако да
постигнути проток пумпног агрегата буде  230 литара/секунди.
Обавеза Наручиоца јесте стварање услова Понуђачу за вршење евентуалних
хидрауличких мерења у циљу израде Q-H криве цевовода уколико то Понуђач процени за
потребно.
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Уколико Понуђач жели да изврши мерења обавеза Наручиоца и Понуђача је да заједнички
дефинишу све детаље везане за вршење мерења која не могу трајати више од 1 сата због
услова производње и дистрибуције воде.
Евентуална мерења се могу вршити само једном уз присуство свих Понуђача који су за то
заинтересовани.
4. Подаци потребни за инсталацију
Максимална амбијентална температура

50 0C

Максимални радни притисак

16 бар

Веза пумпе и усисно/потисног цевовода

прирубничка

Стандард за прирубнице

ДИН

Димензија прирубнице на усису пумпе

постојећи ДН 300 са могућношћу повећања
на ДН 350 по ЕН 1092-2 или евентуалног
смањења по захтеву Понуђача

Димензија прирубнице на потису пумпе

ДН 250 по ЕН 1092-2

Називни притисак

НП 16
5. Електро енергетски подаци
Командни орман пумпе је постојећи електро орман

Напајање

3 х 400 V

Фреквенција

50 Hz

Степен заштите ел. мотора

IP 55

Класа искоришћења

IE3 по IEC 60034-3

Електро мотор конструисан за рад са
фреквентним претварачем

НЕ

Наминална снага ел. мотора

160 kW или мања

Захтевани номинални број обртаја ел.
мотора и пумпе

до 1500 об/мин

Старт пумпе

звезда / троугао - положај затварача на
потису у моменту старта пумпе је потпуно
затворен и када електро мотор пребаци у
троугао затварач добија налог за отварање

Погон ел. мотора

трајан

Страна 8 од 40

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.33/16 ОП

6. Пумпни агрегат - захтеви у погледу геометрије пумпе

Стандард пумпе

Пумпа
са
аксијално
раздељеним
спиралним
кућиштем
двострујна
центрифугална пумпа

Извођење

Пумпа и погонски електро мотор на
заједничком основном (подножном) раму
(3Е) хоризонталан

Геометрија усисно / потисног цевовода

линијска (једна заједничка
цевовода и пумпе између њих)

Оријентација целине (пумпа, мотор,
постоље)

хоризонтална

Заптивач вратила

отпоран на утицај примеса мутноће (песак и
муљ)

Смер обртања посматрано од стране ел.
мотора ка пумпи

леви смер

Врста лежајева на пумпи

котрљајни

Навојни прикључак за мерење температуре
лежајева

са
навојним
отворима
температуре лежајева

Навојни прикључак за мерење вибрација

са навојним отворима за мерење вибрација

Материјал спиралног кућишта

Дуктилни лив по EN-GJS-450-10

Вратило пумпе

Хром челик 1.4021+QT 800

Материјал двострујног радног кола

Бронза CC480K-GS

за

оса

оба

мерење

7. Степени корисног дејства
Степен корисног дејства електро мотора

мин. 0,80

Степен корисног дејства пумпе

мин. 0,80
8. Испитивања

Пријемни стандарди

према ISO 99062012
9. Сервис

Потребно је да је Понуђач овлашћени сервисер понуђеног добра као и да поседује сервис
на територији Републике Србије.
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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.
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 његово 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 је испоручилац опреме уједно и овлашћени сервисер за испоручену опрему.
6. Да је у претходне 3 године (период од 3 године од дана објављивања Позива за
достављање понуда) испоручио пумпе снаге од 160 kW или више у објекте за
водоснабдевање у вредности од минимално 18.000.000 динара.
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
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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:
1) Обавезни услов 1. – Доказ:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2) Обавезни услов 2. – Доказ:
Правна лица:
 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала;
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
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кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Обавезни услов 3. – Доказ:
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Обавезни услов 4. – Доказ:
 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, Образац 9). Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица.
5.3.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
5) Додатни услов 1. – Доказ:
 Потврда произвођача понуђене опреме да је понуђач уједно и овлашћени
сервисер опреме.
6) Додатни услов 2. – Доказ:
 Потврде купаца, уговора о испоруци, фактуре за плаћање и сл. (сваки
приложени доказ мора садржати назначену снагу пумпе, објекат за који је
намењен и вредност испоручене опреме).
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.
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 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
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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
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 – Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 4.10.2016. године до
1200 часова.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
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 4.10.2016. године у 1230 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 25 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
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 - Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Пумпни агрегат за црпну
станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Пумпни агрегат за
црпну станицу „Шевељ“, ЈН број 1.33/16 ОП - 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.
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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.
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 и то у року који не
може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана уградње и доказивања
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капацитета 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 пумпе, 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 и извршења радова не може бити дужи од 90 дана од дана
закључења уговора. У рок испоруке и извршења радова урачунава се и доказивање
капацитета пумпе и неопходна испитивања.
Понуда са дужим роком извршења биће одбијена као неприхватљива.
6.9.3. Место извршења
Место извршења набавке је Црпна станица “Шевељ“, која се налази у Ариљу,
на привременом водозахвату у КО Вране.
6.10. Гарантни рок и сервис
Гарантни рок за испоручени пумпни агрегат не може бити краћи од 2 године од
испоруке и уградње. Поред сервиса у гарантном периоду, испоручилац опреме се
обавезује да сервис предметног пумпног 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 FCO црпна станица „Шевељ“, Ариље.
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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:
 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:
 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 услуге. 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;
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По завршетку и примопредаји радова а пре коначне исплате, изабрани
понуђач ће доставити и:
 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.
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
1.33/16 ОП”.
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).
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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.
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 се доставља непосредно,
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електронском поштом на e-mail 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 7 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 10 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца
пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о
додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда
или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167.
Закона.
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 8 дана од дана протека 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.
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
OБРАЗАЦ 1.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број
1.33/16 ОП – „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““, 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.

Страна 23 од 40

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.33/16 ОП
OБРАЗАЦ 1.
4) ПОНУДА
Као заинтересовани понуђач у јавној набавци број 1.33/16 ОП
„Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““
коју спроводи наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, дајемо
следећу понуду:
Ред.
бр.

1.

Предмет набавке

Произвођач, тип, ознака
модела

Понуђена цена без ПДВ-а

Пумпни агрегат за
црпну станицу
„Шевељ“

Укупно понуђена цена, без ПДВ:

______________________

ПДВ (20%):

______________________

Укупно понуђена цена са ПДВ:

______________________

 УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________ у
року од ________дана од доставе записника о примопредаји.
 НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА: Рок за завршетак посла (испоруку и уградњу агрегата)
је ________ календарских дана од дана потписивања Уговора.
 ДУЖИНА ГАРАНТНОГ РОКА: __________________за испоручен пумпни агрегат.
 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је _______ дана од дана отварања понуда.
 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 (пумпа,
мотор, испорука, уградња, испитивање 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 је обавезно.
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3 ОБРАЗАЦ –ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет набавке „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ““ који обухвата:
-пумпу ;
-погонски електромотор ;
-спојницу ;
-испоруку;
-комплетну монтажу на заједничко постоље, спремно за монтажу са завршном
ласерском нивелацијом и пуштањем у рад.
Обавеза Понуђача је монтажа агрегата, анкерисање, повезивање на цевовод на месту
прирубница пумпе, нивелација, саошавање, пуштање у рад и доказивање захтеваних
карактеристика. Сав потребан материјал и рад комплетна је обавеза Понуђача. Сву техничку
документацију везано за повезивање пумпног агрегата Понуђач је обавезан доставити
заједно са понудом као и изјаву да је повезивање могуће и под којим условима. На основу
напред наведеног извршиће се припрема за повезивање агрегата.
Обавеза Наручиоца јесте демонтажа и уклањање постојећег пумпног агрегата као и
припремни радови који претходе анкерисању и монтажи агрегата а све по техничкој
документацији и техничком опису коју даје Понуђач на основу увида у стварно стање.
Обавеза Наручиоца јесте и активна сарадња са Понуђачем у циљу стварања потребних
техничких услова за монтажу и повезивање пумпног агрегата.
Граница обавезе Наручиоца и Понуђача јесу усисно/потисне прирубнице пумпе дакле унутар
поменутих прирубница сва прилагођавања су обавеза Понуђача а изван граница
прирубница обавеза је Наручиоца.
Повезивање електро мотора врши Наручилац по надзору Понуђача.
НАПОМЕНА:
За рад пумпног агрегата користи се постојећи електро разводни орман РО. Понуђач је дужан
да пре достављања понуде сагледа исти и предвиди све евентуалне (њему потребне)
измене за понуђени пумпни агрегат. Све евентуално потребне измене су трошак Понуђача.
1. Радни флуид
Захтевано за:

Радни флуид

Очекивана температура флуида

Понуђено за:

Речна вода која не
садржи
хемијске
супстанце које утичу на
материјале али садржи
честице муља и песка.
Наручилац не поседује
лабораторијске
податке
везано
за
садржај и параметре
чврстих материја у
води али омогућава
Понуђачу узорковање
муља у циљу анализе.
Захтевано за:

Понуђено за:
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0  25 0C
Захтевано за:

Понуђено за:

0  1500 НТУ јединица
Краткотрајно у периоду
од 5 - 10 радних сати
може
се
појавити
мутноћа 1500  2000
НТУ јединица.

Мутноћа флуида

Захтевано за:

Понуђено за:

заптивач
са
плетеницама отпоран
на утицај честица у
води

Захтевани заптивач

Захтевано за:

Понуђено за:

Густина флуида
 998 kg/m3
Захтевано за:
Вискозитет флуида

Понуђено за:

 0,91 mm2/s
Захтевано за:

pH вредност

Понуђено за:

7,7  8,3
2. Основни хидраулички подаци
Захтевано:

Захтевани проток

Понуђено:

 230 литара/секунди
Захтевано за:

Кота слободне површине воде
привременог водозахвата (минимална)
Кота осе пумпе и усисно потисног
цевовода
Кота слободне површине воде коморe у
коју се вода препумпава
(ова кота се не мења)

Понуђено за:

338,55 м.н.в.
Захтевано за:

Понуђено за:

335,57 м.н.в.
Захтевано за:

Понуђено за:

387,56 м.н.в.

Захтевано за:
Понуђено за:
Геодезијска висина дизања
H geo max = 387,56(максимална)
338,55 = 49,01 м
Напомена: Појам максималне геодезијске висине односи се на минимални ниво реке испод
које пумпе не могу да раде односно заштићене су због рада на суво. У најчешћим радним
условима пумпе раде са смањеном висином дизања зависно од тренутног нивоа реке.
3. Подаци потребни за инсталацију
Максимална амбијентална температура

Захтевано за:

Понуђено за:
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50 0C
Захтевано за:
Максимални радни притисак

Понуђено за:

16 бар
Захтевано за:

Веза пумпе и усисно/потисног цевовода

прирубничка
Захтевано:

Стандард за прирубнице

Понуђено за:
Понуђено:

ДИН

Димензија прирубнице на усису пумпе

Димензија прирубнице на потису пумпе

Захтевано:
постојећи ДН 300 са
могућношћу повећања
на
ДН 350 по ЕН
1092-2
или
евентуалног смањења
по захтеву Понуђача
Захтевано:

Понуђено:

ДН 250 по ЕН 1092-2
Захтевано за:

Називни притисак

Понуђено:

Понуђено за:

НП 16
4. Електро енергетски подаци
Командни орман пумпе је постојећи електро орман
Захтевано за:

Напајање

3х400 V
Захтевано за:

Фреквенција

Електро мотор конструисан за рад са
фреквентним претварачем

Захтевани номинални број обртаја ел.
мотора и пумпе

Старт пумпе

Понуђено:

IE3 по IEC 60034-3
Захтевано:

Понуђено:

НЕ
Захтевано:

Наминална снага ел. мотора

Понуђено:

IP 55
Захтевано:

Класа искоришћења

Понуђено за:

50 Hz
Захтевано:

Степен заштите ел. мотора

Понуђено за:

Понуђено:

до 160 kW
Захтевано:

Понуђено:

до 1500 об/мин
Захтевано:
звезда/троугао -положај
затварача на потису у
моменту старта пумпе
је потпуно затворен и
када електро мотор
пребаци
у
троугао

Понуђено:
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затварач добија налог
за отварање
Захтевано:
Погон ел. мотора

Понуђено:

трајан

5. Пумпни агрегат - захтеви у погледу геометрије пумпе

Стандард пумпе

Извођење

Геометрија усисно / потисног цевовода

Оријентација целине (пумпа, мотор,
постоље)
Заптивач вратила
Смер обртања посматрано од стране
ел. мотора ка пумпи

Захтевано:
Пумпа
са
аксијално
раздељеним спиралним
кућиштем - двострујна
центрифугална пумпа
Захтевано:
Пумпа
и
погонски
електро
мотор
на
заједничком основном
(подножном) раму (3Е)
хоризонталан
Захтевано:
линијска
(једна
заједничка
оса
оба
цевовода
и
пумпе
између њих)
Захтевано:

Навојни прикључак за мерење
температуре лежајева
Навојни прикључак за мерење
вибрација
Материјал спиралног кућишта

Захтевано:
отпоран
на
утицај
примеса мутноће (песак
и муљ)
Захтевано:

Понуђено:
Понуђено:

Понуђено:
Понуђено:

котрљајни
Захтевано:
са навојним отворима за
мерење
температуре
лежајева
Захтевано:
са навојним отворима за
мерење вибрација
Захтевано:

Понуђено:

Понуђено:
Понуђено:

Дуктилни лив по ENGJS-450-10
Понуђено:

Хром челик 1.4021+QT
800
Захтевано:

Материјал двострујног радног кола

Понуђено:

леви смер

Захтевано:
Вратило пумпе

Понуђено:

хоризонтална

Захтевано:
Врста лежајева на пумпи

Понуђено:

Понуђено:

Бронза CC480K-GS
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6. Степени корисног дејства
Захтевано:
Степен корисног дејства електро мотора
Степен корисног дејства пумпе

Понуђено:

мин. 0,80
Захтевано:
мин. 0,80

Понуђено:

7. Испитивања
Захтевано:
Пријемни стандарди

Понуђено:

према ISO 99062012
8. Сервис

Као овлашћени сервисер понуђене опреме изјављујемо да поседујемо сервис на територији
Републике Србије и исти се налази__________________________________________.

Као понуђач у јавној набавци број 1.33/16 ОП „Пумпни агрегат за црпну станицу
„Шевељ““, 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“
ако је тражено формулисано као опис нпр „отпоран на утицај примеса мутноће (песак и муљ)“. 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 - 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 1.33/16 ОП „Пумпни агрегат за
црпну станицу „Шевељ““, 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.

У

Издавалац менице:

Дана

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

Изјављујемo под пуном материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо, по
потписивању уговора, предати наручиоцу:
 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;
 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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6. ОБРАЗАЦ - МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИСПОРУЦИ И УГРАДЊИ ПУМПНОГ АГРЕГАТА
У ЦРПНУ СТАНИЦУ „ШЕВЕЉ“
Закључен између:
Наручиоца: Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље,
улица Чачанска бб, ПИБ 100785008, Мат.бр 07350538
кога заступа В.Д. директор Владимир Петровић
(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 341 од 28.07.2016. године, спровео отворени
поступак јавне набавке за набавку пумпног агрегата за црпну станицу „Шевељ“, јавна
набавка број 1.33/16 ОП.
• 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 пумпног агрегата (произвођача_______________ тип/ознака_______________) за
црпну станицу „Шевељ“, 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, испоруке и монтаже пумпног агрегата, као
и извршење неопходних радова који претходе уградњи пумпног агрегата а нису предвиђени
као обавеза Наручиоца.
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Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац је дужан да плаћање уговорене цене изврши у складу са прихваћеном
понудом Извршиоца у року од _______ дана од дана испоруке и уградње пумпног агрегата у
црпну станицу „Шевељ“ а по доказивању капацитета пумпе 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 пумпни агрегат, за који гарантује да у свему одговара по карактеристикама
захтевима Наручиоца датим конкурсном документацијом, испоручити Наручиоцу у
црпну станицу „Шевељ“.
извршити монтажу агрегата, анкерисање, повезивање на цевовод на месту
прирубница пумпе, нивелацију, саошавање, пуштање у рад и доказивање захтеваних
карактеристика.
обезбедити сав потребан материјал, рад и техничку документацију, неопходне за
испоруку и пуштање у рад предметне пумпе.
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.

Рок извршења
Члан 6.
Извршилац ће све наведене обавезе, извршити у року од 90 дана од дана закључења
овог уговора.
Након извршења свих обавеза из Уговора, представници Наручиоца и Извршиоца
саставиће записник о примопредаји. Предајом записника о примопредаји и фактуре за
плаћање, почиње тећи обавеза Наручиоца за плаћање.
Гарантни период и сервис
Члан 7.
Испоручилац гарантује исправност и квалитет испоручене опреме, а према
фабричким и техничким условима и карактеристикама.
Гарантни период износи __________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_______________________________________(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 пумпног агрегата (да изврши
демонтажу и уклањање постојећег пумпног агрегата и да изврши припремне радове
који претходе анкерисању и монтажи агрегата а све по техничкој документацији коју је
Понуђач дужан да достави, на основу увида у стварно стање).
да активно сарађује са Понуђачем у циљу стварања потребних техничких услова за
монтажу и повезивање пумпног агрегата,
да по завршеној уградњи и испитивању пумпе, 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
повраћај аванса и 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 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 Владимир Петровић

ИЗВРШИЛАЦ
______________________
директор ______________________
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7. 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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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8. 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 1.33/16 ОП „Пумпни агрегат за црпну станицу „Шевељ“",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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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара број ЈН 1.33/16 ОП „Пумпни агрега за црпну станицу „Шевељ““ поштовао
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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 1.33/16 ОП, бити:

1. _______________________ одговоран за извршење уговора

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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