
Конкурсна документација ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

ЈКП '' ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ''
34000 КРАГУЈЕВАЦ 

Краља Александра I Карађорђевића 48
Република Србија

Зав.бр : 4024
датум:     06.03.2020.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
Набавка машинске и елктроопреме 
за увођење аутоматског начина рада

партија 4. Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе 
црпне станице

ЈАВНА  НАБАВКА бр. ВВ 15/2020
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за доставу понуда: 06  .0  4  .2020. до 09.00 часова  
Отварање понуда:                       06  .0  4  .2020. у        11.00 часова  

Крагујевац
 Март 2020. 

1



Конкурсна документација ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

САДРЖАЈ :

I Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке 

II Упутство понуђачима како да сачине понуду 

III Образац понуде са листом захтева - Образац III-1; 
Подаци о понуђачу; Образац понуде; 
Листа захтева са техничким спецификацијама; 
Подаци о члану групе понуђача – Образац III-2; 
Подаци о подизвођачу - Образац III-3 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 
упутсво како се доказује испуњеност тих услова

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона-Образац IV-1 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2, 
IV-2.1

Искуство  као  испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и Потврда за 
референце - Образац IV-3.1

V Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач и документација коју је 
потребнодоставити уз понуду

VI Форма меничног овлашћења - Образац VI-1

Изјава о достављању бланко соло менице - Образац VI-2
Образац гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1

VII Образац структуре цене - Образац VII

VIII Образац трошкова припреме понуде - Образац VIII 

IX Изјава о независној понуди - Образац IX

X Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац X

XI Модел уговора - Образац XI

2



Конкурсна документација ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту 
Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. 
гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  (бр. LXXX/1 од 25.02.2020. године) и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр.3429 од 27.02.2020. године), припремљена је конкурсна 
документација 

Део I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив Наручиоца ЈКП “Водовод и канализација“ Крагујевац

Адреса Наручиоца Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Интернет страница Наручиоца www.jkpvik-kg.com

Врста Наручиоца Јавно предузеће

Врста поступка Отворени  поступак  јавне  набавке у  складу  са  Законом  о 
јавним  набавкама  (,,Службени  гласник  РС,,  број  124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке.

Предмет јавне набавке Добра
Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског 

начина рада
бр. ВВ 15/2020

Поступак се спроводи Ради закључења уговора

Контакт Тел за контакт: 034/300-621;
Е-mail: nabavkavodovodkg@gmail.com
Пријем  електронске  поште  врши  се  радним  данима 
(понедељак-петак)  у радном времену Наручиоца од 7.00 до 
15.00 сати

Опис предмета јавне набавке Партија 4. Набавка, уградња, пуштање у рад 
канализационе црпне станице

Назив и ознака из општег 
речника набавке 42122220 Пумпе за канализацију
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Део II

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.    ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА  МОРА  ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику 
(осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском 
и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, 
уз  фотокопију  предметног  доказа,  приложити  оверен  превод  судског  тумача  или 
превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме 
је документ који се прилаже као доказ сачињен.

2.    ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ

Понуда  мора да  садржи,  поред докумената  којима доказује  испуњеност  услова  за 
учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце 
садржане у конкурсној документацији.
Понуда мора да садржи следеће:
1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде (Обрасци III-1;  III-2; 

III-3)
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова 

из члана  75. и 76. Закона - Образац IV-1
3. попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова 

из    члана 75. и 76. Закона - Образац IV-2 , IV-2.1
4. Искуство  као  испоручиоца – референц листа - Образац IV-3 и/или Потврда 

за референце - Образац IV-3.1
5. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација 
6. средство  финансијског  обезбеђења  које  се  подноси  уз  понуде  (тражено 

конкурсном  документацијом  у  делу  „Упутство  понуђачима  како  да  сачине 
понуду“)

7. Форма меничног овлашћења -  Образац  VI-1 ( Понуђач ће обезбедити, као 
део своје понуде, понудбену гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5,00 % 
(пет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а.)

8. Изјава  о  достављању  бланко  и  соло  менице  -  Образац  VI-2;  Образац 
гаранције за добро извршење посла - Образац VI-2.1

9. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене - Образац VII
10. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде - 

Образац VIII (образац попуњава понуђач уколико исказује трошкове припремања 
понуде) 

11. попуњена,  печатом  оверена  и  потписан  изјава  о  независној  понуди  - 
Oбразац IX

12. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о поштовању обавеза из чл. 
75. ст. 2.  Закона - Образац X

13. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора - Образац XI
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14. остали захтеви од којих зависи исправност понуде:
- Авансно плаћање није предвиђено 
- Наручилац не даје средство обезбеђења. 
- Уколико понуђач захтева авансно плаћање и/или средство обезбеђења, таква 

понуда ће се одбити као неприхватљива.

3.    НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда  се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: 
ЈКП  „Водовод  и  канализација“,  Крагујевац,  Сектор  јавне  набавке  и  набавке,  ул. 
Краља  Александра  I Карађорђевића  бр.  48,  34  000  Крагујевац,  са  назнаком  «НЕ 
ОТВАРАТИ» понуда  за  јавну  набавку  бр.  ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и 
електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка, 
уградња,  пуштање  у  рад  канализационе  црпне  станице. На  полеђини  коверте 
навести назив понуђача, адресу, бр. телефона контакт особе и бр. факса. Понуде се 
достављају у затвореним ковертама.  Пожељно је да сва документа у понуди буду 
повезана  траком у  целини и запечаћена,  тако  да  се  не  могу накнадно  убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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.  Понуђач  треба  да 
достави  понуду  у  писаном  облику.  Понуда  мора  бити  написана  јасно  и 
недвосмислено.  Обрасце  дате  у  конкурсној  документацији,  односно  податке  који 
морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, 
а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или 
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5.    НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду.  Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 
документа накнадно доставља.
Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу  ЈКП „Водовод и 
канализација“,  Сектор   за  јавну  набавку  и  набавку,  ул.  Краља  Александра  I 
Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац , са назнаком:

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  добара:ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и 
електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка, 
уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице.    „ НЕ ОТВАРАТИ “   или
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  добара:ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и 
електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка, 
уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице   „ НЕ ОТВАРАТИ “   или
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„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  добара:ВВ  15/2020  Набавка  машинске  и 
електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка, 
уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице.   „НЕ ОТВАРАТИ “   или
„Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  добара:ВВ  015/2020  Набавка 
машинске  и  електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4. 
Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад  канализационе  црпне  станице    „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. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем

7.    ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи  су  обавезни  да  у  понуди  наведу  да  ли  ће  извршење  набавке  поверити 
подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може 
бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће 
извршити  преко  подизвођача.  У  Обрасцу  понуде  (образац  III-3  у  конкурсној 
документацији) навести називе свих подизвођача.

За  сваког  подизвођача  понуђач  је  дужан  попунити,  печатом  оверити  и  потписати 
образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима,  понуђачи су дужни да за сваког подизвођача 
доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у 
поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.
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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на 
број подизвођача.

8.    ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача,  у  Обрасцу  понуде  (образац  III-2  у  конкурсној  документацији)  навести 
називе свих учесника у заједничкој понуди.

За  сваког учесника у заједничкој  понуди попунити,  печатом оверити и  потписати 
образац  „Подаци  о  члану  групе  понуђача”.  Саставни  део  заједничке  понуде  је 
споразум којим се  понуђачи из  групе  међусобно и према наручиоцу обавезују  на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе 
понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. 
Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно. 
Понуђачи  из  групе  понуђача  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају 
неограничено солидарно према наручиоцу.

9.    ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена  цена,  односно  укупна  вредност  добара  која  су  предмет  јавне  набавке 
исказује се у динарима.
Понуђена  цена мора да садржи све припадајуће  трошкове,  са  посебно израженим 
порезом на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона.

10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
− бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који 

води  Народна  банка  Србије  са Потврдом  о  регистрацији  менице  од  стране 
пословне банке,  као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности минимум 
60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем 
и спесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа). 

− Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са 
формом меничног овлашћења (Образац VI-1).

− Потписану  и  оверену  Изјаву  о  достављању  бланко  соло  меница  као  средства 
финансијског обезбеђење за добро извршење посла – Образац VI-2.

11.   НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
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означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су 
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном 
углу  садрже  ознаку  „ПОВЕРЉИВО“, као  и  испод  поменуте  ознаке  потпис 
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак 
садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 
обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено  „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити 
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
заначаја  за  примену  елемената  критеријума  и  рангирање  понуде. Наручилац  ће 
чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда.

12.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

         Заинтересовано  лице  може тражити од наручиоца  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној  документацији,  у 
писаном облику, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 
0  8  :  00   до 1  5  :  00   часова  ,   најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда  ,   
са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добара бр. ВВ 15/2020 Набавка 
машинске и електроопреме за  увођење аутоматског начина рада,  партија 4. 
Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице.,  путем мејла 
nabavkavodovodkg  @  gmail  .  com   или  путем  поште  на  адресу  ЈКП  „Водовод  и 
канализација,,  Крагујевац,  Сектор  јавне  набавке  и  набавке,  Краља  Александра  I 
Карађорђевића бр. 48, 34 000 Крагујевац. Наручилац је дужан да у року од три дана 
од дана пријема захтева,  одговор објави на  Порталу јавних набавки,  и на  својој 
интернет  страници. Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама, 
појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.

13.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни 
конкурсну документацију.  Све измене и допуне наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки, и на својој интернет страници. 

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана  пре  истека  рока  за  достављање  понуда,  наручилац  ће  продужити  рок  за 
подношење понуда за одговарајући број дана и објавити обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.
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14.  НАЧИН  НА  КОЈИ  СЕ  МОГУ  ЗАХТЕВАТИ  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

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.  Наручилац  може  да  врши  и  контролу  (увид)  код  понуђача 
односно  његовог  подизвођача.  Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна 
објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као 
и његовог подизвођача.

Наручилац може,  уз  сагласност понуђача,  да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.

15.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру  трошкова 
припремања  понуде.  Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво 
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је 
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том 
случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела,  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и 
трошкове  прибављања  средстава  финансијског  обезбеђења,  под  условом  да  је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде  достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као  и  да  нема  забрану обављања делатности  која  је  на  снази у  време подношења 
понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду  за  коришћење  патента,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.
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19.  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна на писарници ЈКП „Водовод и канализација“  Крагујевац, 
Краља  Александра  I Карађорђевића  бр.  48,  34  000  Крагујевац,  под  условима 
утврђеним моделом уговора.

20.  РОК  ИСПОРУКЕ:  д  о   70     календарских  дан  а,   рачунајући   од  дана  обостраног 
потписивања уговора.

21. МЕСТО  ИСПОРУКЕ: Градилиште  Наручиоца  у  улици  Саве  Ковачевића  бб 
Крагујевац.

22.   Испоручилац опреме је у обавези да опрему која је предмет набавке угради и пусти у 
рад. 

23.   ГАРАНТНИ РОК: За испоручену и уграђену опрему захтевани гарантни рок износи 
минимално   48   месеци   од дана извршене примопредаје предметног добра.

24.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Наручилац ће изабрати 
најповољнију понуду применом критеријума: ,,најнижа понуђена цена,, .

25.  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

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,  као најповољнија биће 
изабрана  понуда  оног  понуђача  који  је  доставио  референц  листу  са  већим 
вредностима за испоруку предметних добара у траженом периоду.

26.   УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Овим упутством  прописује  се  садржај  обрасца  структуре  цене  као документа  из 
поступка предметне јавне набавке, када је наручилац ЈКП „Водовод и канализација,, 
Крагујевац, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац  структуре  цене  се  саставља  на  Обрасцу VII -  табела  I и  II,  који  чини 
саставни  део  конкурсне  документације,  а  који  је  сачињен  у  складу  са  овим 
упутством.
Структуру  цене  исказати  номинално  и  процентуално: номинално  (табела  I)  и 
процентуално (табела II).
Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу 
уговора о испоруци добара.
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Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није 
укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у 
обрасцу понуде (Образац III-1)

27.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

        Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

27.  РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној  набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права.
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.

28.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 
ПОНУЂАЧА ЗАШТИТE ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев  за  заштиту  права  може  поднети  понуђач,  заинтересовано лице  које  има 
интерес за доделу уговора о јавној набавци, у складу са одредбама чланова од 148. до 
159. Закона о јавним набавкама.

О  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  Наручилац  обавештава  све  учеснике  у 
поступку  јавне  набавке,  односно  објављује  обавештење  о  поднетом  захтерву  за 
заштиту  права  на  Порталу  јавних  набавки,  најкасније  у  року  од  2  дана  од  дана 
пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста  поступка,   садржина  позива  за 
подношење  понуда,  или  конкурсне  документације, захтев  ће  се  сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца  најкасније 7 (седам) дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После  доношења  Одлуке  о  додели  уговора,  Одлуке  о  обустави  поступка  јавне 
набавке,  рок  за  подношење  захтева  је  10  (десет)  дана  од  дана  објаве Одлуке на 
Порталу јавних набавки.

Захтев  за  заштиту  права  може  се  поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке, 
против сваке радње Наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. 

Захтевом  за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње наручиоца  предузете  и 
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.
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Уговор  о  јавној  набавци  не  може бити  закључен  пре  истека  рока  за  подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 
112.  став  2.  овог  закона,  Наручилац  мора  застати  са  реализацијом  до  доношења 
одлуке  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права,  осим  ако  Републичка  комисија  на 
предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, са 
позивом на број предметне јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број 
или ознака јавне набавке; корисник: Буџет Републике Србије.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се 
преузети  на  интернет  страници  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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Део III 
Образац III-1

                                   
ПОНУДА број _______ од __________ за јавну набавку добара бр. ВВ 15/2020 Набавка 
машинске  и  електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4. 
Набавка,  уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице,  за  коју је  позив 
објављен на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца дана ___________. 
године

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон
Телефакс

Е mail

Матични број понуђача

ПИБ понуђача
Број рачуна понуђача и назив 
банке
Величина обвезника утврђена 
на основу података из 
финансијских извештаја за 
претходну годину

Понуду дајем:

1. Самостално                              2. Са подизвођачем                      3. Као заједничку понуду
(Заокружити начин                     2.1._____________                        3.1.__________________
 подношења понуде)                   2.2._____________                        3.2.__________________ 

                      

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача
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Образац III-1.1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и  електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина 
рада

Назив партије Без ПДВ ПДВ____% Са ПДВ-ом

П  артија 4. Набавка, уградња,   
пуштање у рад канализационе
 црпне станиц  е  

Комерцијални услови понуде:
• Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.  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 не може мењати понуду.

• Цена сa свим трошковима изражава се у динарима и мора бити фиксна до коначне 
реализације уговора.

• Рок  и  начин  плаћања: плаћање  ће  се  вршити  у  року  до  45  дана по  пријему 
исправног рачуна на архиви ЈКП ,,Водовод и канализација,,  Крагујевац, ул.  Краља 
Александра I Карађорђевића бр. 48, под условима утврђеним моделом уговора који је 
саставни део конкурсне документације

• Рок испоруке: до 70 дана рачунајући од дана потписивања уговора.
• Гарантни  рок:За  испоручену  и  уграђену  опрему  захтевани  гарантни  рок  износи 

минимално   48   месеци   од дана извршене примопредаје предметног добра.
• Рок  за  монтажу  и  пуштање  у  рад  предметног  добра: 5  календарских  дана, 

рачунајући од дана увођења у посао.
• Место  испоруке: FCO  градилиште  наручиоца  у  улици  Саве  Ковачевића  бб 

Крагујевац.
• Понуђач је у обавези да предметно добро угради и пусти у рад. 
• З  а добро прецизирано конкурсном документацијом ивршиће се комисијски пријем уз   

записник  о  примопредаји,  а  Наручилац  задржава  право,  да  ако  комисија  утврди 
неисправности или да не одговара захтеваном квалитету, добро врати испоручиоцу. 
Потписан записник, без примедби, представља услов за издавање рачуна.

• Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације.

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача
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Образац III-1.2

ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA 

ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и  електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина 
рада,
Партија: 4.- Набавка, уградња и пуштање у рад црпне станице

Техничка спецификација за набавку канализационе црпне станице, са уређајем/системом 
за одвајање чврстих и влакнастих материја

Набавка  канализационе  црпне  станице,  са  уређајем/системом  за  одвајање  чврстих  и 
влакнастих материја, са управљачким орманом за спољњу уградњу, следећих или  бољих 
карактеристика:
Kанализациона црпна станица се састоји од следећих елемената:
1. Канализациона  црпна  станица,  спремна  за  уградњу,  са  системом/уређајем  за 
сепарацију чврстих и влакнастих материја, са најмање две канализационе пумпе у сувој 
инсталацији. Црпна станица монолитне конструкције, мора да буде израђена од високо 
квалитетног  полиетилена  високе  густине  ПЕ-ХД  (ПЕ100)  све  израђено  по  стандарду 
СРПС ЕН ИСО  14632:2011  или  ГРП-а  (гласс  реинфорцед  платиц  –  пластика  ојачана 
стакленим влакнима) све израђено по стандарду СРПС ЕН 977:2011. Водонепропусно, са 
шахтом  за  дренажну  пумпу  (овај  шахт  је  саставни  део  монолитне  ПЕ-ХД  или  ГРП 
конструкције  црпне  станице).  Дно  црпне  станице  мора  бити  изведено  у  складу  са 
техничким решењем против испливавања, отпорно на деформације, као сендвич испуњен 
бетоном  или  анкерима  за  повезивање  са  бетонском  анкер  плочом,  а  све  у  смислу 
гарантованог спречавања испливавања тела црпне станице. Kота нивоа подземне воде, за 
коју се ради прорачун  сигурности на  испливавање,  једнака је  коти терена како би се 
задовољио услов за најнеповољнији сценарио. Тело црпне станице мора имати уграђене 
куке за уградњу и манипулисање.

2. Дубина уливне цеви (уливна цев је ПВЦ Ø 315 мм) износи 522 цм од коте терена.  
Дубину  тела  црпне  станице  димензионисати  тако  да  испод  наведене  коте  постоји 
довољно простора за радну запремину уливног танка станице. Реалну дубину тела црпне 
станице, односно дубину фундирања, одредити уз испоштованост потребне дубине радне 
запремине  уливног  танка,  потребне  дебљине  плоче  дна  ПЕ-ХД  или  ГРП  станице, 
дебљине бетонске анкер плоче или бетонског сендвич дна станице.
Понуђач  је  у  обавези  да  изради  прорачун  на  испливавање  и  да,  у  складу  с  тим 
прорачуном, да техничко решење и исто имплементира у техничком решењу тела ПЕ-ХД 
или  ГРП  црпне  станице.  Понуда  мора  да  обухвати  израду  и  уградњу  овог  решења 
(бетонски анкер као сендвич ПЕ-ХД плоча или посебна бетонска анкер плоча за коју се 
тело црпне станице анкерише).

15



Конкурсна документација ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

3. На месту улива  предвидети  прирубницу  ДН 300 мм од (ПЕ-ХД (ПЕ 100))  све 
израђено  по  стандарду  ДИН  16962/16963-4  или  ГРП,  заварено  са  обе  стране  шахте, 
водонепропусно.

4. На месту улива предвидети затварач ДН 300 мм (све израђено по стандарду СРПС 
ЕН  12266)  са  телескопском  гарнитуром  за  затварање  са  површине  терена  и  ливено 
гвозденом заштитном капом.

5. Тело  црпне  станице  од  ПЕ-ХД  (ПЕ100)  или  ГРП-а,  мора  бити  дубине  према 
захтеву из тачке бр. 2, а пречника таквог да омогући оптималан приступ и рад у окну.  
Тело  црпне  станице  мора  бити  високе  крутости.  Унутрашњост  мора  бити  премазана 
светлом бојом (најбоље бела боја).  На дну је  неоходна  радна  платформа  (за  приступ 
радника одржавања). Платформа може бити од ПЕ-ХД (ПЕ100) или нерђајућег челика 
1.4301/1.4307 све израђено по стандарду ДИН 1239; СРПС ЕН 10088-2: 2015.

6. На средини висине тела црпне станице неопходна је радна платформа (за приступ 
радника одржавања). Платформа може бити од ПЕ-ХД (ПЕ100) или нерђајућег челика 
1.4301/1.4307 све израђено по стандарду ДИН 1239; СРПС ЕН 10088-2: 2015.

7. За потребе манипулације пумпама (демонтажа и монтажа) неопходна је уградња 
најмање две куке. 

8. За  омогућавање  оптималних  услова  рада  неопходно  је  да  црпна  станица  има 
додатно осветљење. Мора бити тако постављено да омогућава осветљавање свих зона 
станице.  Прекидачи  за  укључивање  и  искључивање  осветљења  морају  бити  на  лако 
доступном месту.
9. Свод тела црпне станице, горња плоча, мора бити од ПЕ-ХД (ПЕ100) или ГРП-а, 
водонепропусно  заварена  на  тело  станице.  У  овом  своду  мора  бити  изведен  отвор 
најмањих димензија 100 x 100 цм, за монтажу поклопца станице. На своду морају бити 
изведене куке у потребном броју за уградњу станице.

10. Поклопац црпне станице, квадратног пресека димензија 100 x 100 цм, комплет од 
нерђајућег челика 1.4301/1.4307 све израђено по стандарду (ДИН 1239); СРПС ЕН 10088-
2: 2015. Поклопац мора бити са самоспуштајућим затварањем, са гасним амортизером од 
нерђајућег челика, са скривеним робусним шаркама и са кључем за отварање/затварање.

11. Kонтактни  прекидач  за  поклопац  шахта,  који  обезбеђује  аларм  (светлосни  и 
звучни) за случај неовлашћеног покушаја отварања поклопца.  Уз прекидач се испоручује 
потребна  дужина  кабла  (3  x  1,5  мм2)  –  најмање  10.0  метара   за  прикључење  на 
управљачки орман.

12. Осветљење црпне станице са дуплим прекидачем у своду станице – најмање снаге 
2 x 36 W.
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13. Уливни/сабирни танк,  одговарајуће запремине (у свему према тачки бр. 2, овог 
описа) од херметички заптивеног ПЕ-ХД (ПЕ 100) или нерђајућег челика 1.4301/1.4307 
све израђено по стандарду (ДИН 1239); СРПС ЕН 10088-2: 2015. Овај танк на себи мора 
имати ревизионе отворе са прирубничком вијчаном везом. Такође,  слично ревизионим 
отворима, мора имати и отвор са прирубничком вијчаном везом за ниво-сонду. Овај танк 
мора да има и вентилациони отвор најмањег пречника ДН 150 мм.

14. Црпна станица мора да има систем за сепарацију чврстих и влакнастих материја. 
Систем  мора  да  има  онолико  сепарационих  танкова  колико  има  и  пумпи  у  систему. 
Сепарациони  танкови  морају  да  буду  израђени  комплетно  од  ПЕ-ХД  (ПЕ  100)  или 
нерђајућег челика 1.4571 све израђено по стандарду (ДИН 1239); СРПС ЕН 10088-2: 2015. 
Спој ових танкова са уливном цеви мора да буде изведен преко резделника на улазу.  
Сваки  сепарациони  танк  мора  да  има  затварач  за  изолацију  приликом  одржавања  и 
сервиса. На потисном току, од пумпе према сваком сепарационом танку, мора да буде 
изведен  систем  заштите  од  ’’контра  тока’’  путем  клапни  или  кугли.  У  сваком 
сепарационом танку мора да буде уграђена решеткаста клапна, која онемогућава продор 
чврстих и влакнастих материја ка пумпи.

15. Црпна станица мора да има систем за вентилацију преко одушка на своду станице. 
Вентилацију извести преко вентилационе цеви ДН 150 мм, са уграђеним вентилатором у 
њој (вентилатор мора да буде повезан са осветљењем, тако да се укључује истовремено 
када и светло). Вентилациона цев, на месту продора кроз свод, мора да буде заварена са  
обе  стране водонепропусно.  На излазу из  тела  станице  ова цев  мора да се  завршава 
капом (омогућена вентилација, а онемогућен улаз падавина). Вентилациона цев мора на 
одговарајући начин да буде причвршћена за зид станице. Цев се завршава на 20 цм од 
пода станице. Вентилатор се уграђује унутар вентилационе цеви, мора да буде погодан за 
трајан рад и да нема потребу за одржавањем (класа заштите: ИП44; проток: цца 300 м3/х).

16. На телу станице  морају да буду изведена два цевна уводника (ПЕ-ХД (ПЕ100)) 
или ГРП-а ДН 150 мм) за електро каблове. Уводници морају да буду заварени, на месту 
продора кроз тело станице, са обе стране водонепропусно. Цевни уводник се на излазу из 
шахте  мора да  се  заврше капом.  Унутар  тела  станице  потребно  је  монтирати  држаче 
електро каблова (држаче извести у виду кука).

17. На  унутрашњем  зиду  станице,  испод  улаза  у  њу,  уградити  мердевине  од 
нерђајућег челика 1.4301/1.4307 све израђено по стандарду (ДИН 1239) СРПС ЕН 10088-
2:  2015.  Мердевине  се  завршавају  на  30  цм  од  пода  станице.  Мердевине  морају  да 
поседују  телескопски  наставак  за  олакшан  улаз  у  шахт  (наставак  се  извлачи  изван 
станице,  изнад  коте  поклопца,  и  служи  за  придржавање  приликом  самог  уласка  у 
станицу). Мердевине се састоје од рукохвата, неклизајућих степеника (ширине најмање: 
40 цм; висински размак између 25 и 28 цм) и заштитне ограде (леђобрана).
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18. Усисне  цеви,  (онолико  цеви  колико  има  пумпи)  за  везу  усиса  пумпе  и 
акумулационог  танка,  чији  је  пречник  димензионисан  и  изведен  оптимално  у  смислу 
прелаза  између  усисног  пречника  пумпе  и  усисног  пречника  према  акумулацуионом 
танку. Усисне цеви морају да буду израђене од ПЕ-ХД (ПЕ100) или нерђајућег челика 
1.4574 све израђено по стандарду СРПС ЕН 10088-2: 2015. Свака усисна цев мора да буде 
обезбеђена  са  по  једним  ножасатим  засуном,  ради  могућности  изолације  пумпи.  Све 
прирубнице морају да буду од нерђајућег челика. Неопходна је потисна цев од ПЕ-ХД 
(ПЕ100) или нерђајућег челика 1.4571 све израђено по стандарду СРПС ЕН 10088-2: 2015. 
Потисна цев мора да има једноструки потисни део који је разделником спојен на онолико 
потиса  колико  има  пумпи.  Разделник  мора  да  буде  хидраулички  обликован  ради 
постизања  минималних  локалних  губитака.  Потисна  цев  се  изводи  до  уласка  у 
прикључно  канализационо  окно  (ово  окно  је  у  непосредној  близини  станице,  на 
удаљености  цца  1,0  метра).  Потисна цев  излази  из  црпне  станице  продором кроз  зид 
станице и улази у прикључно канализационо окно продором кроз зид окна. Продор кроз 
зид станице мора да буде заварен, на месту продора кроз тело станице,  са обе стране 
водонепропусно.

19. На потисним цевима (на делу од разделника ка потису свеке пумпе појединачно) 
мора да буде уграђен неповратни вентил (могућа хоризонтална и вертикална уградња) и 
ножасти засуни (све израђено по стандарду СРПС ЕН 12266; номинални притисак ПН10).

20. У дренажној јами дна станице потребно је уградити дренажну потапајућу пумпу са 
припадајућом опремом и материјалом. Укључење и искључење пумпе мора да буде преко 
ниво-сонде. Протицај пумпе мора да буде најмање 6,0 м3/х. Висина дизања мора да буде 
у  складу  са  усвојеним  пречником  потисне  цеви,  као  и  хидрауличким  прорачуном 
потисног  вода на задату висинску разлику.  Потисни цевовод  мора да буде  од ПЕ-ХД 
(ПЕ100).  На  потисном  цевоводу  мора да  се  угради  неповратни  вентил  и  пресечни 
затварач.

21. Црпна станица мора да има уграђену електроду за дојаву продора воде у црпну 
станицу,  која  је  постављена изнад  дренажне пумпе и  повезана одговарајућим електро 
каблом (најмање дужине 20,0 метара).

22. У црпну станицу се уграђују канализационе пумпе следећих карактеристика:

Пумпни  агрегати  (минимум  две  пумпе  које  раде  у  паралелном  режиму  у 
зависности од количине отпадне воде у систему) за суву уградњу морају да имају следеће 
хидрауличке карактеристике: Qмаx=65,0 л/с;  Висина дизања у складу са хидрауличким 
прорачуном за следеће податке: кота дна цеви улива: -5,22 м; Kота дна цеви потиса: -0,81 
м (где је кота терена: 0,00 м).

Две  или  више  пумпи  су  потребне  како  не  би  дошло  до  застоја  у  раду  црпне 
станице (за случај наглог повећања количине отпадне воде и сервисирања пумпе).
Kласа заштите мотора мора да буде по услову IP68 (да пумпа може трајно да ради и у 
изроњеном и у уроњеном стању у случају поплаве). Дужина напојног кабла мора да буде 
најмање 20,0 метара.
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Пумпе морају да буду постављене на ливено гвоздени Н комад или постоље за 
ослањање и причвршћивање пумпи. Овај комад се анкерише у под црпне станице при 
чему је неопходно задржати водонепропусност.

23. Црпна станица мора да има уграђен најмање један ниво сензор који је уграђен у 
акумулациони танк преко одговарајуће прирубнице и са припадајућим електро каблом 
одговарајуће дужине.

24. Црпна  станица  мора  да  има  најмање  два  ’’X’’  комада  (блинда)  за  одржавање 
танкова  за  сепарацију  (пречник  фланше  мора  да  буде  компатибилан  са  фланшом 
ревизионог отвора танка за сепарацију).

25. Сваки  сепарациони  танк  мора  да  има  бy  пасс  систем  (мимовод)  чија  је  улога 
дозвољавање прилива отпадне воде, из смера уливне цеви ПВЦ Ø 315 мм, у максималном 
протоку од Q=65,0 л/с. Ово је потребно у тренутку када протицај прилива превазилази 
пропусну моћ везе сепарациони танк-потис пумпе, који је  ограничен пречником потиса 
пумпе. Овај бај-пас систем мора да омогући да количина отпадне воде коју не може да 
пропусти  потис  пумпе  одлази  преко   мимовода у  акумулациони танк.  Бај-пас  систем 
омогућава рад црпне станице са максималним, пројектованим протицајем Q=65,0 л/с.
Мимовода мора да буде онолико колико има пумпи.
Мимоводи морају да буду покривени компресором, а сваки мимовод мора да има по један 
ножасти вентил и по један магнетни вентил. Овај систем мора да обезбеди аутоматско 
затварање  мимовода  у  тренутку  укључивања  пумпе,  односно  у  тренутку  активирања 
потисног вода.

26. Заштита  против  испливавања  црпне  станице  мора  да  буде  таквог  техничког 
решења  да  спречи  испливавање  услед  узгона  за  најнеповољнију  ситуацију  нивоа 
подземних вода, односно ситуацију у којој је ниво подземних вода максималан на коти 
терена (потпуно потопљено стање).
Целокупан систем против узгона: носачи-пера који су саставни део ПЕ-ХД или ГРП тела 
станице, бетонска анкер плоча или сендвич дно станице испуњено бетоном, анкерисање 
тела станице за бетонски анкер и остало, мора да буде предвиђено у комплету и дато кроз 
понуду свеобухватно са самом црпном станицом.

27. Црпна  станица  мора  да  има  један  управљачки  орман  за  управљање 
комплетном црпном станицом:

• Лимено кућиште у класи заштите IP65,
• Напон 400 W на 50HZ,
• Kонтролни напон 230/24/12 W,
• Главни прекидач,
• Kонтролни трансформатор,
• Ручни и аутоматски мод (ручни рад омогућен за случај отказа ниво сонди),
• YД контактори,
• Моторна заштита са помоћним контактима (за сваку пумпу посебно),
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• Надзор температуре мотора (за сваку пумпу посебно),
• Звучни и светлосни аларм,
• 12 W напајање за батерију (независни систем аларма),
• 12 W за осветљење,
• Безнапонски контакт за грешке,
• Могућност аутоматског пребацивања на рад са генератором.

Kонтролер опремљен ЛЦД дисплејом са приказом:

• Ниво воде,
• Број радних сати, 
• Број укључења, 
• Статус пумпног агрегата (моторна заштита/котрола/ограничење/продор влаге),
• Сетовања  (све  вредности  се  могу  ручно  променити,  као  и 

активирати/деактивирати функције):
• Време рада пумпе 1, пумпе 2, висок ниво воде
• Мерење сметњи
• Време праћења
• Тест рад (промењиво време након погона последње пумпе)
• Одлагање укључења у случају нестанка струје
• Лимитирање  времена  рада  (у  W2C,  промена  пумпе  основног  оптерећења  за  2 
пумпе)
• Промена пумпе основног оптерећења (у W2C)
• Рад у циклусу (пауза, време рада, у W2C промена пумпе основног оптерећења)
• Мерење надпритиска (сигурносно коло)
• Интервал одржавања (везано за радне сате пумпе)
• Аналогни излаз 0-10 V
• Приказ грешака:
• Заштита мотора пумпе 1, пумпе 2
• Термисторска заштита пумпе 1, пумпе 2 од продора воде
• Праћење заштите од влаге (у уљаној комори преко релеја)

GSM модул (WIReMa-GSM fault warning device  ) мора да садржи:  

• Фреквенција 900MHz/1800MHz
• 10 дигиталних улаза (FWT)
• 1 дигитални излаз (са опцијом даљинског укључивања)
• 4 аналогна улаза
• 5 пријемника (SMS)
• Опција даљинске промене телефонског броја
• GSM модем са антеном
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Пратећа опрема:

• 2 амперметра
• 1 волтметар 0-500 V са прекидачем….
• Слободни  контакти:  рад  П1,  П2,  грешка  П1  П2,  продор  воде,  маx.ниво  воде, 

нестанак струје
• Праћење сувог дела помоћу релеја са електродом за електроде на лицу места са 

приказом поруке
• Излазни 230WАC за осветљење и вентилацију на лицу места, са приказом поруке
• Излаз 230WАC за шуко утичницу на лицу места (такође и за грејање)

Напомена   Наручиоца  :  

Наручилац даје  спецификацију захтеваних стандарда за материјале и опрему од којих 
црпна станица мора бити изграђена и то:

1. За полиетилен: ПЕ-ХД (ПЕ 100) 
СРПС ЕН ИСО 14632:2011
Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  методе  испитивања  за  чврсте  и  равне 
екструдиране  плоче  израђене  од  полиетилен-хомоплимера  (ПЕ-ХД)  који  не  садржи 
пуниоце и материјале за ојачавање. Стандард се примењује само на плоче дебљине од 0,5 
мм до 40 мм. Стандард се примењује и на плоче у облику ваљка.
(Извор: Институт за стандардизацију Републике Србије (www.iss.rs).

2. За ГРП: ГРП-а (гласс реинфорцед платиц – пластика ојачана стакленим вланима)
СРПС ЕН 977:2011
Овај  стандард  утврђује  метод  за  једнострано  излагање  флуидима  узорка  резервоара 
израђених  од  термореактивних  смола  армираних  стаклом  који  се  употребљавају  за 
подземно складиштење течности.
(Извор: Институт за стандардизацију Републике Србије (www.iss.rs).

3. За водоводну арматуру: Затварач ДН 300 мм
СРПС ЕН 12266
Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  испитивање,  поступци  испитивања  и 
критеријуми прихватања за испитивања у производњи индустријске арматуре израђених 
од  метала.  Утврђена  испитивања  могу  бити  коришћена  као  испитивања  типа  или 
испитивања при пријему.
(Извор: Институт за стандардизацију Републике Србије (www.iss.rs).

4. За нерђајући челик 1.4301/1.4307 
СРПС ЕН 10088-2:2015 
Овим  делом  се  специфицирају  технички  захтеви  за  испоруку  топловаљаних  или 
хладноваљаних  лимова  и  трака  произведених  од  стандардних  и  специјалних  врста 
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нерђајућих  челика  отпорних  према  корозији  за  општу  намену.  НАПОМЕНА  Општи 
циљеви  укључују  коришћење  нерђајућих  челика  у  контакту  са  прехрамбеним 
производима.  Поред  спецификација  овог  стандарда,  примењују  се  и  општи  технички 
захтеви за испоруку специфицирани у ЕН 10021, осим ако није другачије наведено у овом 
стандарду. Овај стандард се не примењује на наведене компоненте произведене даљим 
процесима  обликовања  производа,  са  измењеним  карактеристикама  квалитета  као 
резултатом таквих даљих процеса.
(Извор: Институт за стандардизацију Републике Србије (www.iss.rs).

СРПС ЕН 10021:2014
Овим  европским  стандардом  утврђују  се  општи  технички  услови  за  испоруку  свих 
производа  од  челика  обухваћених  стандардом  ЕН 10079,  осим ливених  производа  од 
челика и производа металургије праха. Kада се захтеви за испоруку који су договорени 
приликом  наручивања  или  су  утврђени  у  одговарајућој  спецификацији  производа 
разликују  од  општих  техничких  услова  за  испоруку  дефинисаних  у  овом  европском 
стандарду, онда се примењују захтеви који су утврђени договором приликом наручивања 
или су утврђени у одговарајућој  спецификацији производа. НАПОМЕНА Документа о 
контролисању обухваћена су стандардима ЕН 10168 и ЕН 10204.
(Извор: Институт за стандардизацију Републике Србије (www.iss.rs).
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Образац III-2

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)
На основу споразума бр._________________________

Назив понуђача

Адреса понуђача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон
Телефакс

Е mail

Матични број понуђача

ПИБ понуђача
Број рачуна понуђача и назив 
банке
Величина обвезника утврђена 
на основу података из 
финансијских извештаја за 
претходну годину

Напомена:
У случају већег броја чланова групе  образац треба фотокопирати

                                                                                                                         
Образац III-3
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Адреса подизвођача

Одговорна особа

Особа за контакт

Телефон
Телефакс

Е mail

Матични број подизвођача

ПИБ подизвођача
Број рачуна понуђача и назив 
банке
Величина обвезника утврђена 
на основу података из 
финансијских извештаја за 
претходну годину

Напомена:
У случају већег броја подизвођача  образац треба фотокопирати

Деo IV
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући    регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,  да  није  осуђиван за  кривична дела  против привреде, 
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине у  складу  са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом,
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. 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: 
Испуњеност  додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским   капацитетом  
а)  да понуђач у два обрачунска периода (2017. и 2018. год.),  није исказао губитак у 
пословању 
2) Да располаже неопходним пословним   капацитетом:  
а) Да је понуђач у 3 године (2016, 2017 и 2018. године) испоручио добра која су предмет 
ове јавне набавке, у укупном износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а
3)  Да  је  понуђач  овлашћен од  стране  произвођача  или  генералног  заступника  / 
овлашћеног дистрибутера за продају понуђених добара за предметну јавну набавку
4)  Понуђач  мора  да  достави  у  оквиру  понуде  доказ  да  у  Републици  Србији  има 
обезбеђен  сервис  овлашћен  од  стране  произвођача  за  сервисирање  пумпи  које  су 
предмет јавне набавке
5)  Понуђач  мора  да  достави  да  произвођач    предметних  добара   има  имплементиран 
систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 (или 
СРПС ИСО 9001:2015) и ИСО 14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015)

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

Све  доле  наведене доказе  понуђачи доказују  попуњеном,  потписаном и овереном 
Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2,  IV-2.1 )  или 
достављањем тражених  доказа  из  Дела  IV -  услови за  учешће у  поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. закона и упутсво како се доказује испуњеност тих услова.

• Услов  из чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Закона  -  Доказ:  Изјава  о  испуњености  услова 
(попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац IV-2). Изјава мора да буде потписана 
од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом  и  Решење  надлежног 
Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке.  Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Да  има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ:
Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке

Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  мора  испунити  додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским   капацитетом  :
а)  да понуђач у два обрачунска периода (2017. и 2018. год.),  није исказао губитак у 
пословању 
Доказ: 
Извештај  БОН ЈН који  издаје  Агенција  за  привредне регистре  за  тражени период (са 
мишљењем  овлашћеног  ревизора,  ако  је  понуђач  обвезник  ревизије)  односно  Биланс 
успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на 
приход од самосталне делатности за тражени период (за привредне субјекте који воде 
књиге по систему простог књиговодства), односно потврда пословне банке понуђача о 
оствареном  укупном  промету  на  пословно-текућем  рачуну  за  тражени  период  (за 
привредне субјекте  који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања-
паушалци); 

2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
а) Да је понуђач у 3 године (2016, 2017 и 2018. године) испоручио добра која су предмет 
ове јавне набавке, у укупном износу од минимално 40.000.000,00 динара без ПДВ-а  
Доказ:
Списак  испоручених  добара  -  Образац  V-1  (Референц  листа  као  и  друге  доказе  о 
испорученим добрима који су предмет ове јавне набавке и то: да је у Републици Србији 
испоручио  најмање  5  црпних  канализационих  станица  капацитета  до  65  литара  у 
секунди -  Уговори о испоруци добара,  отпремнице или фактуре које прате Уговор о 
испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац  IV-
3.1)
Потврда за списак испоручених добара - Образац V-2
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3)  Да  је  понуђач  овлашћен од  стране  произвођача  или  генералног  заступника  / 
овлашћеног дистрибутера за продају понуђених добара за предметну јавну набавку
Доказ:
Потврда  издата  од  стране  произвођача  или  генералног  заступника/овлашћеног 
дистрибутера предметних добара да је понуђач овлашћен за продају понуђених добара. 
Уколико је потврда на страном језику (осим енглеског) доставити и превод на српски 
језик од стране овлашћеног судског тумача

4)  Понуђач  мора  да  достави  у  оквиру  понуде  доказ  да  у  Републици  Србији  има 
обезбеђен  сервис  овлашћен  од  стране  произвођача  за  сервисирање  пумпи  које  су 
предмет јавне набавке
Доказ: 
Изјава  произвођача  или  овлашћеног  заступника  да  на  територији  Србије  постоји 
овлашћени сервисер за сервисирање пумпи које су предмет јавне набавке.

5)  Понуђач  мора  да  достави  да  произвођач  предметних  добара  има  имплементиран 
систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 (или 
СРПС ИСО 9001:2015) и ИСО 14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015)
Доказ:     
Копије  важећих  сертификата  ИСО  9001:2015  (или  СРПС  ИСО  9001:2015)  и ИСО 
14001:2015  (или  СРПС ИСО 14001:2015)  за  произвоша.  Уколико  су  сертификати  на 
страном  језику  (осим  енглеског)  доставити  и  превод  на  српски  језик  од  стране 
овлашћеног судског тумача.

У  колико понуђач по  дн  оси понуду са подизвођачем  , понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико п  онуду   по  дн  оси    група понуђача   понуђач је дужан да  за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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.

Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом 
уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници 
надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са  законом  којим  се  уређује 
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електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном 
одговорношћу оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или 
другим надлежним органом те државе.
Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су 
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране 
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 
је документује на прописани начин

Образац IV-1

28



Конкурсна документација ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац

ОБРАЗАЦ   ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  
ЗАК  ОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА     

Ред. 
бр.

Обавезни и додатни услови   за учешће   понуђача из чл. 75. и 76. Закона 
и ове конкурсне документације

Докази  вање испуњености услова   у складу са чл. 77. Зaкона (назив 
документа) и ове конкурсне документације

Испуњеност 
услова

(заокружити)

1.

Услов:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар.
Доказ:
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 
IV-2, IV-2.1 )

да         не

2.

Услов:
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре.
Доказ:
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 
IV-2, IV-2.1)

да         не

3.

Услов:
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији;
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља 
потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –
потврда коју је издала Агенција за приватизацију.
Доказ:     
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац 
IV-2, IV-2.1)

да         не

4.

Усл  ов:  
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом
Д  оказ:   
Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке

да         не

1. Дод  атни услови:  
Да понуђач располаже неопходним финансијским   капацитетом:  
Понуђач у два обрачунска периода (2017. и 2018. год.), није исказао 

да             не
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губитак у пословању 
Доказ: 
Извештај  БОН  ЈН  који  издаје  Агенција  за  привредне  регистре  за 
тражени период (са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач 
обвезник ревизије) односно Биланс успеха, порески биланс и пореска 
пријава  за  утврђивање  пореза  на  доходак  грађана  на  приход  од 
самосталне делатности за тражени период (за привредне субјекте који 
воде  књиге  по  систему  простог  књиговодства),  односно  потврда 
пословне банке понуђача о оствареном укупном промету на пословно-
текућем рачуну за тражени период (за привредне субјекте који нису у 
обавези да утврђују финансијски резултат пословања-паушалци); 

2.

Да располаже неопходним пословним   капацитетом:  
а)  Да је понуђач у предходне 3 године (2016, 2017 и 2018. године) 
испоручио добра која су предмет ове јавне набавке, у укупном износу 
од минимално 40.000.000,00 динара без ПДВ-а  
Доказ:
Списак  испоручених  добара  -  Образац  V-1  (Референц листа  као и 
друге  доказе  о   испорученим добрима који  су предмет  ове  јавне 
набавке и то: да је у Републици Србији испоручио најмање 5 црпних 
канализационих  станица  капацитета  до  65  литара  у  секунди, 
-Уговори  о  испоруци  добара,  отпремнице  или  фактуре  које  прате 
Уговор  о  испоруци  добара)  или  оверене,  потписане  Потврде  за 
испоручена добра – Образац  IV-3.1)
Потврда за списак испоручених добара - Образац V-2

да             не

3.

Да  је  понуђач  овлашћен  од  стране  произвођача  или  генералног 
заступника / овлашћеног дистрибутера за продају понуђених добара 
за предметну јавну набавку
Доказ:
Потврда  издата  од  стране  произвођача  или  генералног 
заступника/овлашћеног  дистрибутера  предметних  добара  да  је 
понуђач овлашћен за продају понуђених добара. Уколико је потврда 
на  страном језику (осим енглеског)  доставити  и превод на  српски 
језик од стране овлашћеног судског тумача

да         не

4

Понуђач  мора  да  достави  у  оквиру  понуде  доказ  да  у  Републици 
Србији  има  обезбеђен  сервис  овлашћен  од  стране  произвођача  за 
сервисирање пумпи које су предмет јавне набавке
Доказ: 
Изјава  произвођача  или  овлашћеног  заступника  да  на  територији 
Србије  постоји овлашћени сервисер  за сервисирање пумпи које су 
предмет јавне набавке.

да         не

5 Понуђач  мора  да  достави  да  произвођач  предметних  добара  има 
имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима 
стандарда  ИСО  9001:2015  (или  СРПС  ИСО  9001:2015)  и ИСО 
14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015)
Доказ:     

да         не
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Копије  важећих  сертификата  ИСО  9001:2015  (или  СРПС  ИСО 
9001:2015)  и ИСО  14001:2015  (или  СРПС  ИСО  14001:2015)  за 
произвоша.  Уколико  су  сертификати  на  страном  језику  (осим 
енглеског) доставити и превод на српски језик од стране овлашћеног 
судског тумача.

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду

10.

Образац понуде
Доказ: 
попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-1.1; III-1.2; 
III-2; III-3

да         не

11.
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона
Дока  з:   
попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1;

да         не

12.
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона
До  каз:   
попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2;

да         не

13.
Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач
Доказ  :   
попуњен, печатом оверен и потписан Образац V 

да         не

14.

Средства финансијског обезбеђења
Доказ: 
- Бланко  соло  меница  за  озбиљност  понуде  која  је  евидентирана  у 

Регистру  меница  и  овлашћења  које  води  Народана  банка  Србије 
(потписана и оверена бланко соло меница)

- Потврда  о  регистрацији  менице  која  је  издата  од  стране 
пословне банке

- менично овлашћење (на меморандуму понуђача)
- Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1)
- спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа)
- Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац 

VI-2)
- образац  гаранције  за  добро  извршење  посла  –  потписан  и  оверен 

образац - VI-2.1

да         не

15.
Образац структуре цене у складу са формом
Доказ: 
Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII

да         не

16.
Образац трошкова припреме понуде
Доказ: 
Попуњен, потписан, оверен Образац VIII 

да         не

17.
Образац изјаве о независној понуди
Доказ: 
Попуњен, потписан, оверен Образац IX

да         не

18.
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона
Доказ: 
Попуњен, потписан, печатом оверен Образац  X

да         не

19. Модел уговора да         не
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Доказ: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и 
достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 
(Образац IX)

Место и датум:

М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

Образац IV-2
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У 
ОТВОРЕЊНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач  _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку  јавне  набавке  број  ВВ 15/2020  Набавка  машинске  и  електроопреме  за 
увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад 
канализационе црпне станице  испуњава све услове из чл.  75.  и 76.  Закона,  односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио  доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у 
складу  са  прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има 
седиште на њеној територији);

4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке

5) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,   дефинисане чл. 76. 
Закона,  и  то:да  располаже  неопходним  финансијским  капацитетом, 
неопходним  референцама,  да располаже  неопходним  техничким 
капацитетом, да пасполаже неопходним кадровским капацитетом

Место и датум:

М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

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

Образац IV-2.1
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 
ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _______________________________________(навести  назив  подизвођача) у 
поступку  јавне  набавке  број  ВВ  15/2020  Набавка  машинске  и  електроопреме  за 
увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад 
канализационе црпне станице  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски  заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне 
дажбине  у  складу са  прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе 
када има седиште на њеној територији).

Место и датум:

М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

У  колико понуђач подноси понуду са  подизвођачем  ,  Изјава  мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Образац IV-3
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ИСКУСТВО  КАО  ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада, 
партија 4. Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице

Потребно је навести  списак референтних наручиоца  као доказ да је понуђач у 2016./ 
2017./2018. години извршио испоруку добра које су предмет ове јавне набавке. Образац 
потврде за листу понуђача понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког 
купца или наручиоца појединачно. 

Р.Б. Референтни наручилац Лице за контакт,
тел. бр.

Датум 
издавања 
потврде

Вредност 
Испоручених 

добара

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА (у дин.):

ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац задржава право увида у исправност података .
Напомена:

У случају више референци понуђач треба да фотокопира приложени образац. 

Место и датум: М.П. Овлашћено лице понуђача

Образац IV-3.1
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ПОТВРДА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА

Назив купца:_______________________
Седиште:__________________________
Матични број:______________________
ПИБ:______________________________
Телефон:___________________________

На основу члана 77.став 2. тачка 2 Закона о јавним набавкама купац издаје 

ПОТВРДУ

Да је Извршилац/понуђач_____________________________________________________
                                                      (назив и седиште добављач/понуђача)

У 2016./2017./2018.  години  купцу/наручиоцу  испоручио,  уградио,  пустио  у  рад 
канализациону црпну станицу,   у укупном износу од _________________ динара

Укупна вредност испоручених добара у 
2016./2017./2018. години  (у дин. без ПДВ-а).

Потврда  се  издаје  на  захтев  извршиоца/понуђача  ________________________  ради 
учешћа у поступку јавне набавкe бр ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за 
увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад 
канализационе црпне станице, код ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац  и у друге 
сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место и датум: М.П. Овлашћено лице понуђача

Образац V
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ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ КУПЦУ ИСПОРУЧИТИ ПОНУЂАЧ

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује  у складу са захтевима из 
Техничких спецификација. Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде. 

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети 
податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Редни 
бр. Назив партије Тип/Фабричка ознака Назив и адреса 

произвођача

1 2 3 4

ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада

1

4. Набавка, уградња, пуштање у 
рад канализационе црпне станице 
у улици Саве Ковачевића бб 
Крагујевац

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

Део VI
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Образац VI-1

ФОРМА МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

ДУЖНИК

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ)

Текучи рачун:

Назив банке

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –

Корисник: ЈКП „Водовод и канализација”, (Поверилац)
Седиште: Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића бр. 48

Предајемо  вам  1  (једну)  бланко  сопствену  меницу,  серије  __________________  и 
овлашћујемо  ЈКП  „Водовод  и  канлизација”,  Крагујевац,  ул.  Краља  Александра  I 
Крађорђевића  бр.  48,  као  повериоца,  да  предату меницу може попунити  на  износ  од 
_____________  (5% од  вредности  понуде  без  ПДВ-а)  број  јавне  набавке  ВВ 15/2020 
Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада, партија 
4.  Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад  канализационе  црпне  станице, број 
понуде___________ од _________ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;
2. да дужник чија је понуда прихваћена:

а)  не  потпише  уговор  са  корисником  менице  сагласно  прихваћеним  условима  из 
конкурсне документације
б)  не  достави  средства  финансијског  обезбеђења,  по  закљученом  уговору  а  према 
утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде), односно минимум 60 
дана од дана отварања понуде.
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Овлашћујемо  ЈКП  „Водовод  и  канализација”,  Крагујевац,  Краља  Александра  I 
Карађорђевића бр. 48, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без 
протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем  банку  код  које  имамо  рачун  да  наплату-плаћање  изврши  на  терет  свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна.
Дужник  се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница  је  важећа  и  у  случају  да  дође до  промене  лица  овлашћеног  за  заступање  и 
располагање  средствима  на  текућем  рачуну  Дужника,  статусних  промена,  оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _______________________ 
и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

У _____________, ___________________________ године

Датум и и место издавања 
овлашћења

______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
_______________________
_______________________
_______________________

НАПОМЕНА: 
Форму овог овлашћења доставити на меморандуму понуђача.

Образац VI-2
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ИЗЈ  АВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да 
ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

1) бланко  с  оло  меницу    за  добро  извршење  посла  ,  са  меничним  овлашћењем 
попуњеним на износ  од 10%   од укупне уговорене вредности добара    (  без   ПДВ-а)   и 
картоном  (спесименом)  овлашћених  потписника,  која  је  евидентирана  у  Регистру 
меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о 
регистрацији менице од стране пословне банке.

Ово  средство финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној 
набавци бр. ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског 
начина рада,  партија 4.  Набавка,  уградња,  пуштање у  рад канализационе  црпне 
станице

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

Образац VI-2.1
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ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику,  садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:              _________________________________________________________________
      
И З Д А Ј Е :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА

ПОВЕРИЛАЦ :   ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац 
                              Краља Александра I  Карађорђевића бр. 48

 Предајемо Вам ___________ бланко, соло меницу сериски број__________и овлашћујемо  ЈКП 
“Водовод и канализација”Крагујевац као  Повериоца,    да   предате менице може попунити на 
износ од __________ динара ( и словима ______________________________________________ )
за износ дуга са припадајућим обавезама и трошковима по основу гаранције за добро извршење 
посла.
ОВЛАШЋУЈЕМО:   ЈКП ''Водовод и Канализација'' Крагујевац ,  као Повериоца, да у складу са 
одредбама предметног __________, за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно 
и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,  вансудски,  ИНИЦИРА  наплату-издавањем  налога  за 
наплату на терет рачуна Дужника __________________________ код банака, а у корист рачуна 
Повериоца .
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше 
на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведе у евиденцију редоследа чекања због евентуалних недостатака средства на рачуну 
или због обавезе поштовања редоследа наплате, са рачуна утврђеног  Законом о платном промету 
и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на  
повлачење и отказивање налога за наплату и сторнирање задужења по основу обавеза из предмета 
________________________.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног _______________дође до :
промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средства са 
рачуна  Дужника,  промена  печата,  статусних  промена  код  Дужника,оснивање  нових  правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет .

Менице се могу поднети на наплату најраније ___________________________________

Датум издавања Овлашћења                                          ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_____________________                                            ____________________________

                                                                                (потпис овлашћеног лица,овера печатом )

Напомена:
Овај текст Меничног писма  мора да буде написан на меморандуму Понуђача и потписан од лица 
које је компетентно и има овлашћење да се обавеже у име Понуђача.  
У рубрици "Менице се могу поднети на наплату најраније“ уписати датум првог наредног радног 
дана након закључења уговора.

Део VII
Образац VII
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На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.  124/12,  14/15  и  68/15),  и  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  („Службени  гласник  РС“  бр.  86/15), 
достављамо вам за понуду бр. ____ од _________  год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

   
ТАБЕЛА I

Рд.
бр.

Назив
Јед. 
мере Кол.

Јединична
цена

без ПДВ-а

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом

Укупна     цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5)

1.

Набавка, 
уградња  ,   
пуштање у рад 
канализационе 
црпне станице

ком
.

1

  
ТАБЕЛА II

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%)

Добра 

Царина

Трошкови транспорта

Остало

СВЕГА 100%

Од наведених елемената структуре  цене,  понуђач има избор шта ће приказати као 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки 
посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да 
износи 100%.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:
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- У  колону  број  (3) понуђач  уноси  врсту појединачних  трошкова који  улазе  у 
структуру јединичне цене добра које је предмет јавне набавке, 
- У колону број (4) понуђач уноси износ трошкова који улазе у структуру јединичне 

цене, у динарима, посебно за сваки од трошкова у структури јединичне цене,
- У колону број (5) понуђач уноси  процентуално учешће појединачних трошкова у 

структури јединичне цене.
Од наведених елемената структуре  цене,  понуђач има избор шта ће приказати као 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки 
посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да 
износи 100%.

Место и датум: М.П. потпис овлашћеног лица 
понуђача

Део VIII

Образац VIII
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На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.  124/12,14/15  и  68/15),  и  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  („Службени  гласник  РС“  бр.  86/15), 
достављамо вам 

ОБРАЗАЦ ТРО  ШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУД  E  

СТРУКТУРА ТРОШКОВА И З Н О С

Укупан износ:

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

Напомена:
Трошкови  припреме  и  подношење  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може 
тражити од  Наручиоца накнаду  трошкова.  Достављање предметног  обрасца  није 
обавезно.

Део IX
Образац  IX

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
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Седиште понуђача:

Улица и број:

Број телефона:

Датум:

Број понуде:

И З Ј А В А

Понуђач ___________________________________________________________________ 
(навести име понуђача)

Изјављујемо под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  понуду  бр. 
________,  за  јавну набавку  бр. ВВ 15/2020  Набавка машинске  и електроопреме за 
увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4.  Набавка,  уградња,  пуштање  у  рад 
канализационе  црпне  станице подносимо  независно,  без  договора  са  другим 
понуђачима  или  заинтересованим  лицима,  у  складу  са  чланом  26.  Закона  о  јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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.

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

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

Део X
Образац X

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
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Седиште понуђача:

Улица и број:

Број телефона:

Датум:

Број понуде:

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15),  као  заступник  понуђача  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу 
дајем следећу: 

И З Ј А В У

Понуђач  ____________________ у  поступку  јавне  набавке ВВ  15/2020  Набавка 
машинске  и  електроопреме  за  увођење  аутоматског  начина  рада,  партија  4. 
Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице поштовао је 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.

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица 
понуђача

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

Део XI
Образац XI

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између: 
1.  Наручилац: ЈКП  ,,Водовод  и  канализација,,  Крагујевац, ул.  Краља  Александра  I 
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Карађорђевића  бр.  48   који  заступа  директор  Небојша Јаковљевић,  дип.ецц   (у даљем тексту 
Наручилац)
и
2.  ,,____________________,,  са  седиштем  ________________,  улица  ________________,  кога 
заступа директор __________________ ( у даљем тексту Испоручилац)

Подаци о Наручиоцу Подаци о Испоручиоцу
ПИБ: 101039041 ПИБ: 
Матични број:07165439 Матични број:
Број рачуна: 160-7109-89 Број рачуна:

Основ уговора:
Број  јавне  набавке,  датум  објављивања 
позива  за  подношење  понуда  на  Порталу 
Управе за јавне набавке

ВВ 15/2020

Број и датум одлуке о додели уговора
Понуда изабраног понуђача Бр.______од________

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет  уговора  је испорука  добара  која  су  предмет  јавне  набавке  бр. ВВ  15/2020 
Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада, партија 4. 
Набавка,  уградња, пуштање у рад канализационе  црпне станице, према техничкој 
спецификацији  из  конкурсне  документације,  у  складу  са  понудом  бр.  ________ од 
_________,  којом се испоручилац добара обавезује да ће предметно добро испоручити у 
року до 70 календарских дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.

Ред
ни 
бр.

Назив партије / позиције Јед. 
мере Кол.

Јединична 
цена (без 
ПДВ-а)
Динара

Укупна 
цена (без 
ПДВ-а)
Динара

1 2 3 4 5 6 (4x5)
ВВ 15/2020 Набавка машинске и електроопреме за увођење аутоматског начина рада, 

партија 4.   Набавка, уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице  

Место испоруке : 
Градилиште наручиоца у улици Саве 
Ковачевића бб Крагујевац, са уградњом и 
пуштањем у рад 

УКУПНО :  

ПДВ ___ % 

УКУПНО са ПДВ-ом :  

Испоручилац добара је обавезан да пре увођења у посао изврши обилазак градилишта (место 
иуградње)  наручиоца   и изврши преглед терена и предузме потребне активности за  извођење 
припремних радова. 

Члан 3.
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Испоручилац добара гарантује за квалитет извршене монтаже канализационе црпне станице за  
сваку операцију коју врши.
Испоручилац добара  се обавезује  да сваки пропуст  или грешку коју учини у току извршења 
уговора одмах исправи о свом трошку. 

Члан 4.
Испоручилац добара је дужан да, у оквиру уговорене цене за испоруку добара са монтажом и 
пуштањем у рад  канализационе црпне станице изврши и следеће активности и радове: 
1.  обезбеђује доказ о квалитету извршене монтаже и уграђене опреме и материјала;
2.  да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;
3.  да учествује у примопредаји изведених радова
4. предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са законом и 

прописима;
5.  да отклони све недостатке које уочи надзорни орган,
6.  да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном 

року;
Члан 5.

Испоручилац  добара   је  дужан  да  у  току  монтаже  омогући  вршење  стручног  надзора  над 
извођењем радова.
Испоручилац добара  је дужан да поступи по свим писaним примедбама Наручиоца и Надзорног 
органа на квалитет изведених радова и уграђене опреме и  материјала, те да по тим примедбама  
отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте. 

О Б А В Е З Е  Н А Р У Ч И О Ц А
Члан 6.

Обавезе Наручиоца су:
1. да обезбеди вршење стручног надзора,
2.да у примереном року решава све захтеве Испоручиоца добара и доставља одговоре у писаној 
форми;
3. да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа:

- евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове;
- евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

          У В О Ђ Е Њ Е  И З В О Ђ А Ч А  У  П О С А О
Члан 7.

Наручилац благовремено писаним путем обавештава Испоручиоца добара и Надзорни орган о 
датуму увођења Испоручиоца добара  у посао.
Даном увођења у посао почиње да тече рок за извршење уговорене монтаже и пуштања у рад  
канализационе црпне станице.  
                    Р О К  З А   З А В Р Ш Е Т А К  У Г О В О Р Е Н И Х   П О С Л О В А

Члан 8.
Рок за извођење радова је укупно  5 календарских дана од дана увођења испоручиоца добара  у 
посао.

Члан 9.
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
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• ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се 
приписати кривици Испоручиоца добара.

У Г О В О Р Е Н А  Ц Е Н А  И  У С Л О В И  П Л А Ћ А Њ А
Члан 10.

Уговорена цена износи: _____________ без ПДВ-а.
Уговорена вредност је  фиксна и обухвата све трошкове које поводом извршења овог уговора има 
Испоручилац добара.
Наручилац  се  обавезује  да  Испоручиоцу  добара,   плати  уговорену  цену  на  следећи  начин: 
одложено 45 дана након извршене примопредаје канализационе црпне станице.

Г А Р А Н Т Н И   Р О К
Члан 11.

За изведене радове гарантни рок износи  минимум 48 месеци рачунајући од дана примопредаје 
изведених радова.
Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача,  почев од дана извршене 
примопредаје изведених радова тј. од дана потписивања Записника о примопредаји, без примедби 
овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 12.
Испоручилац добара је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони 
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђеног  
материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима.
                            Д О К У М Е Н Т И   У   Т О К У   И З В О Ђ Е Њ А  Р А Д О В А

Члан 13.
У  току  примопредаје  између  Наручиоца  и  Извођача,  Извођач  је  обавезан  да  сву  техничку 
документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу.

О С И Г У Р А Њ Е
Члан 14.

Испоручилац добар  је обавезан да приликом монтаже канализационе црпне станице спроводи све  
потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите на раду, као и противпожарне заштите, у  
складу са законом и прописима.

П Р И М О П Р Е Д А Ј А  И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А
Члан 15.

Испоручилац добара  је у обавези да преко Надзорног органа писмено обавести Наручиоца о року 
завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 1 (један) дан пре завршетка 
свих  радова.
Испоручилац добара  је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и исти достави Наручиоцу 5 (пет) дана по завршетку свих радова.

Р А С К И Д   У Г О В О Р А
Члан 16.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако Испоручилац добара  не започне монтажу најкасније до 2 (два) дана од увођења у 

посао; 
- ако Испоручилац добара својом кривицом касни са монтажом   и не предузима 

одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
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- ако Испоручилац добара монтажу канализационе црпне станице изводи неквалитетно;
- ако Испоручилац добара приликом монтаже не поступа по налозима Надзорног органа;

ако из неоправданих разлога, прекине монтажу  и исте не настави, или    ако одустане од 
даљег рада;

- ако се  не спроводе мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите;
- и у свим другим случајевима из предмета овог уговора или повреду закона и прописа.
 У случају  раскида  уговора  Наручилац  има право да  за  предметну монтажу ангажује  другог 
Извођача.  Испоручилац  добара  који  није  извршио монтажу предметног  добра је  у  наведеном 
случају  обавезан  да  надокнади  Наручиоцу штету,  која  представља   разлику  између  цене 
предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача за те радове. 
                                                                           Члан 17.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се сматра 
раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 18.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е
Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да је за решавање свих  спорова из овог уговора и у вези са овим 
уговором  надлежан суд у Крагујевцу.
Измене и допуне овог угвора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем  
анекса овог уговора.

Члан 20.
Саставни део овог Уговора чини:  
♦ усвојена понуда  ____________ од __________ године,  Образац III-1.1 
                                                                            Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу када уговор потпишу обе уговорне стране.

Члан 22.
Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветнa примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два) 
примерка, а Извођач задржава 2 (два) примерка.

Модел уговора понуђач мора да попуни,  потпише и овери својим печатом, чиме 
потврђује да прихвата све елементе модела уговора.
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ЈКП“Водовод и канализација“Крагујевац

Директор
Небојша Јаковљевић, дипл.ецц

_____________________________

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:

_____________________________
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Конкурсна документација за јавну набавку добара:  ВВ 15/2020 Набавка машинске и 
електроопреме за увођење аутоматског начина рада,  партија 4. Набавка, уградња, 
пуштање у рад канализационе црпне станице, садржи 51 страна.

Све  што  није  посебно  прецизирано  овом  Конкурсном  документацијом  важи  Закон  о 
јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Крагујевац,
06  .03.2020.  

МП
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Комисија за јавне набавке:

1. Драган Бранковић, председник комисије
____________________

2. Трајко Станић, члан

___________________

3. Срђан Шорак, члан

  ____________________

4. Горан Љубисављевић, члан

____________________

5.  Љиљана Миловановић Арсенијевић, члан

____________________


	ЈАВНА  НАБАВКА бр. ВВ 15/2020
	УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	1.    ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА  МОРА  ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
	2.    ОБАВЕЗНА САДРЖИНА  ПОНУДЕ
	3.    НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
	6.	УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
	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.
	7.    ПОДИЗВОЂАЧ
	8.    ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
	9.    ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
	10.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
	12.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
	13.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
	15.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  СОЛО МЕНИЦА
	ПОВЕРИЛАЦ :   ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “-Крагујевац 


