Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

ОПШТИНА

ЖАБАРИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,
e-meil: ouzabari.investicije@gmail.com; www.zabari.rs
ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
Број: 404- 112 /2017-01
Датум:04.08.2017. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12 /2017
- ПОНОВНИ ПОСТУПАК-

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

Датум и време:
15.08.2017. године до 1000 часова
150.08.2017. године у 1030 часова

Жабари, август 2017. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности по партијама, број ЈНМВ 12/2017, бр. 404-112/201701 од 04.08.2017. године, и Решења о образовању комисије, број ЈНМВ /2017, бр.
404-112 /2017-01 од 04.08.2017. године за јавне набавке припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности по партијама добра
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.

Садржај конкурсне документације:
Поглавље
I

II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Страна
3.
5.

11.
12.

16.
17.
35.
44.

Конкурсна документација садржи укупно 51 страна.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Жабари
Адреса:ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
ПИБ 102672556, Матични број 07162456
Интернет страница: www.zabari.org.rs.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по
партијама у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.12 /2017 су ДОБРА –
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
Ознака из општег речника набавке:
44110000 – Грађевински материјалаи
44400000 – Разни готови производи и сродни артикли
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: НЕ
6. Партије
Предмет јавне набавке обликован је у три партије и то:
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12/2017.
Ознака из општег речника набавке:
44110000 – Грађевински материјалаи
44400000 – Разни готови производи и сродни артикли
7. Врста оквирног споразума: НЕ
8. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
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У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног
понуђача која је прва заведена код наручиоца.

9.Процењена вредност јавне набавке по партијама:
Процењена вредност Партије 1. износи 417.800,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност Партије 2. износи 495.800,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност Партије 3. износи 440.400,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, износи
1.354.000,00 динара.

10. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Весна Николић, ouzabari.investicije@gmail.com.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
PVC STOLARIJA
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naziv
dvokrilni pvc prozor 160*120
jednokrilni pvc prozor 60*60
dvokrilna pvc vrata 130*205
dvokrilni prozor pvc 120*140
jednokrilna vrata 80*210 pvc
Ulazna vrata leva 100*205
Pvc prozor dvokrilni Š 120*V120
fiksni prozor 46/128 pvc
jednokr. prozor sa fiksnim delom 128x143
dvokrilna pvc vrata 130*197
prozor pvc 140x180
rolo komarnik 140x180

vodovodni, kanalizacioni i elektro materijal
R.b
1

Naziv
razvodna tabla me 8 nadzidna

2

fid sklopka 40A GE

3

osigurač aut 16 A GE

4

osigurač aut 20 A GE

5
6

dozna 100x100
dozna pvc fi 60 dublja

7

indikator horiz p+

8
9
10

prekidač običan p+
kabal pp/y 5*2,5
kabal pp/y 3*2,5

11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

priključak šuho ii ker p+
vodokotlić
wc šolja
wc daska
selena caffe p2 33x33(1,63
selena caffe p2 25x40(1,7
lepak za keramičarske pločice
koleno f20/90
luk 110/90
cev pn20 f20
t.r.110/110
koleno f20 un sa usicama belo
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25
26
27
28
29
30
31

k.r.110/110
muf f20 sn
muf f20 un
pvc cev 110/3000 k.k. Sdr 51
pvc cev 110/1000 k.k. Sdr 51
poluspojnica sa el.pr 3/4
okiten crevo f25 pn10 pe100

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

tuš kabina 90*90
wc šolja
wc kotlić
bojler 80 l
wc daska
cevi pvc f 20
kolender
t komad f 20
zaobilazni luk f 20
ventil f 20
koleno f 20/25 usic
koleno f 20 u-4
reducir f 20/25
muf f 25
holendre fi 20 u-u
kapa pvc f 20
šraf za bojler
šraf za wc šolju
šraf umivaonika
slavina za lavabo
baterija sudopera zidna
baterija za kadu
lavabo 50 cm
cevi f 110/3000
cev pvc f 110/2000
cev pvc f 110/1000
račva 110/75 k.t
reducir f 110/50
reducir f 75/50
račva 75/75 k.t
cevi f 75/1000
cevi f 75/500
cevi f 75/250
cevi f 50/500
cevi f 50/250
cevi f 50/1000
luki f 75 45-90
slivnik f 75
tipl gužvaj f 8
vijak 5/50
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

luki f 50 45-90
pločice selena n3 25*40
pločice selena p2 33*33
sobna vrata medijapan
rebrasto crevo f123
izolir traka
kabal pp/y 3*1,5
kabal pp/y 5*2,5
kabal pp/y 3*2,5
fid sklopka 40A GE
žica p-6
pocinkovana traka 25*4
osigurač aut 25 a ge
osigurač aut 20a ge
osigurač aut 16a ge
razvodna tabla me 24n nadzidna
stezaljka-hvataljka
samonoseći kabl x00-al 4*16
sobna vrata bela medijapan
priključak šuho ii set q-og
izolir traka
kabal pp/y 5*2,5
koleno 1" zn
dupli nipli 1" zn
reducir 5/4" /1"zn
reducir 5/4"3/4"zn
koleno 3/4 zn
dupli nipli 3/4" zn
ms nipli 1"
ispusni ventil 3/4"f
ms poluspojka 3/4"itap
poluspojka itap 1" kraća
nepovratni ventil 1"
žabica za sajlu proh 5mm
sajla proh a4 mm
cep 3/4" zn
presostat pt/5 1/2
barometar 0-10bari
hidr posuda 90l zn termo
blockm2/10 220 v 0,55 kw pumpa za vodu

112
113
114
115
116
117
118

slivnik 75 hor 150*150
reducir 75/50
k.r 75/50
k.r. 75/75
k.r. 110/75
t.r 75/75
t.r 110/110
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

t.r. 110/75
luk 50/45
luk 50/90
luk 75/45
luk 75/90
luk 110/45
luk 110/90
cev 50/500 sdr 51 k.k
cev 50/100 sdr 51 k.k.
cev 75/500
cev 75/1000 sdr51 k.k.
cev 110/200 sdr51 k.k
cev 110/500 sdr51 k.k
pvc cev 110/1000 k.k. Sdr 51
gips električarski (2,5)
kabal pp/y 3*1,5
kabal pp/y 3*2,5
indikator vert p+
sd-ek ventil sa virb 1/2x3/8
cev za vm sa elementima
sigurnosni ventil 1/2 tip c
fm 121240 brinoks f1/2xm182x40cm
ventil cf 3016za ves mas
l bat za sudop zidna
bat za lavabo
bat za tuš kabinu
tipl f 8
šelna 20
iver vijak
zob .luk kraci 20
ventil 20
teštik 20
završno koleno un 20
završno koleno sn 20-3/4
koleno 20
cev 20
elastični sifon 1/1 lavabo
sifonski man.luk 1"/5/4"
podna guma univerz bela
šraf lux wc solja hrom f 6/100
šraf za lavabo
šraf za bojler
bojler btc50l clasic
kabina set r80 basic plitka
vodokotlić
fonte wc solja
lavabo 54
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

eko kontesa 55 gornji deo
ugaona lajsna pje-10 2,7m
enofug pro 2/1 silver gray
lepak za ker enokol 011 25/1
marble light grey 1 25/40(1m2)
selena lux brown n1 33x33 81,63)
flora blue 8079 3 33,3x33,3(1,55)
flora blue 8064 1 20x30(1,5)
enofug pro 2/1 caramel
enofug pro 2/1 silver gray
enofug pro 2/1 brick red
lepak za ker enokol 011 25/1
lepak 018-1 25/1 enokol
ibiza brown 7908 1 33,3x33,3 (1,44m2)
qvarcita grey n1 25x40
qvarcita grey n1 33x33(1,52m2)
aston rosso 5449 1 25x40(1,2)
aston rosso 8301 1 33,3x33,3(1,55)

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

glet masa m.ct 127 25/1
baterija za sudoperu zidna
sobna vrata bela medijapan
šuho priključnica monofazna
prekidač jednopolni
prekidač serijski
indikator
kabl ppy 3*1,5
kabal ppy 3*2,5
kabl ppy 5*2,5
kabl xoo 2*16 mm
dozna f 65
dozna 100*100
spratna tabla nz 16
fid sklopka 40A GE
automatski osigurač 16a
pocinkovana sonda l2m 5/4
pvc provodnik 6 mm
metalno crevo plastificirano fi 26
ormar mernog mesta
perforirana traka sa rupama
fidoks SKS klema
izolir traka
gips električarski (2,5)
plafonjera m2925 -f bela
m1930-a20 1x60w/e27 plafonjera
indikator vertikalni
kabal pp/y 3*2,5
ventil 20 europlast
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

koleno 20
cev 20
eko kontesa 55 gornji deo
kabina set r90 basic pl rosseti
enofug pro 2/1 mint green
ventil cf-3016 za ves masinu kugla
baterija za lavabo sth bez pop
baterija za kadu ekonomik
vodokotlić
lavabo 45 k08-002 fonte
šraf za bojler fi 10
bojler btc50l clasic
osnovni premaz cn94 1l
lepak za pločice cn 16
aston verde 8315 1 33,3*33,3(1,55)
aston verde 5469 1 25*40 (1,2)
Sobna vrata leva 90*205
Sobna vrata desan 90*205
Sobna vrata leva 80*205
podne pločice
laminat

GRAĐEVINSKI MATERIJAL
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Naziv
stiropor 10 sm 17 gr
crep
cement
multibat 40kg
armatura
giter blok 5 i klasa
fert ispuna
fer gredica
blok za dimnjak
vratanca veća (dimnjak)
rebrasto gvižđe f 8
uzengije 16/16
armaturna mreža f 6
ispravljena armatura
paljena žica f 1,2
ekseri građevinski
cement
multibat 40kg
ter papir sp
rezane grede I klasa
letva 5*3
crep
sobna vrata (15 cm futer)
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

jednokrilni prozor 600*600 drveni
jednokrilni prozor 800*600 drveni
stiropor 5/17
neofiks 25/1
staklena mrežica bela
cement
rebrasto gvožđe
giter blok 5 i klasa
multibat 40kg
crep
ćeramida
paljena žica f 1,2
kamena vuna
rigips tabla
crep
jupol pd 15 l
dipi koncetrat 100
podloga silakrilp/1

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуVI
одговарајући регистар(чл. 75. ст. ове конкурсне документације), којом
1. тач. 1) ЗЈН);
понуђач под пуном материјалном и
Да он и његов законски заступник кривичном одговорношћу потврђује
није осуђиван за неко од да испуњава услове за учешће у
кривичних
дела
као
члан поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
организоване криминалне групе, тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
да није осуђиван за кривична дела дефинисане
документацијом
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
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) ЗЈН);
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. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног За ову јавну набавку дозвола
органа за обављање делатности надлежног органа за обављање
која је предмет јавне набавке(чл. делатности која је предмет јавне
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН
набавке није предвиђена посебним
прописом
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ÓĎÓŇŃŇÂÎ ĘŔĘÎ ŃĹ ÄÎĘŔÇÓŁĹ ČŃĎÓŚĹÍÎŃŇ ÓŃËÎÂŔ
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне
документације),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4),
чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних
услова, није предвиђена посебним прописом
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављуVI ове конкурсне документације),потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
 Ďîíó ŕ÷ Ľĺ äóćŕí äŕ áĺç îäëŕăŕśŕ ďčńěĺíî îáŕâĺńňč íŕđó÷čîöŕ î áčëî ęîĽîĽ ďđîěĺíč ó âĺçč ńŕ
čńďóśĺíîřžó óńëîâŕ čç ďîńňóďęŕ Ľŕâíĺ íŕáŕâęĺ, ęîĽŕ íŕńňóďč äî äîíîřĺśŕ îäëóęĺ, îäíîńíî çŕęšó÷ĺśŕ
óăîâîđŕ, îäíîńíî ňîęîě âŕćĺśŕ óăîâîđŕ î ĽŕâíîĽ íŕáŕâöč č äŕ Ľĺ äîęóěĺíňóĽĺ íŕ ďđîďčńŕíč íŕ÷čí.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Óęîëčęî íŕđó÷čëŕö áóäĺ çŕőňĺâŕî äîńňŕâšŕśĺ äîęŕçŕ î čńďóśĺíîńňč îáŕâĺçíčő č äîäŕňíčő óńëîâŕ
çŕ ó÷ĺřžĺ ó ďîńňóďęó ďđĺäěĺňíĺ Ľŕâíĺ íŕáŕâęĺ (свих или појединих доказа о испуњености
услова), ďîíó ŕ÷ žĺ áčňč äóćŕí äŕ äîńňŕâč:


ÎÁŔÂĹÇÍČ ÓŃËÎÂČ
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод
из одговарајућег регистра.
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
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представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити ИУВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:

доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www. apr.gov.rs
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
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Ŕęî ńĺ ó äđćŕâč ó ęîĽîĽ ďîíó ŕ÷ čěŕ ńĺäčřňĺ íĺ čçäŕĽó ňđŕćĺíč äîęŕçč, ďîíó ŕ÷ ěîćĺ, óěĺńňî
äîęŕçŕ, ďđčëîćčňč ńâîĽó ďčńŕíó čçĽŕâó, äŕňó ďîä ęđčâč÷íîě č ěŕňĺđčĽŕëíîě îäăîâîđíîřžó
îâĺđĺíó ďđĺä ńóäńęčě čëč óďđŕâíčě îđăŕíîě, Ľŕâíčě áĺëĺćíčęîě čëč äđóăčě íŕäëĺćíčě îđăŕíîě
ňĺ äđćŕâĺ.
Ŕęî ďîíó ŕ÷ čěŕ ńĺäčřňĺ ó äđóăîĽ äđćŕâč, íŕđó÷čëŕö ěîćĺ äŕ ďđîâĺđč äŕ ëč ńó äîęóěĺíňč
ęîĽčěŕ ďîíó ŕ÷ äîęŕçóĽĺ čńďóśĺíîńň ňđŕćĺíčő óńëîâŕ čçäŕňč îä ńňđŕíĺ íŕäëĺćíčő îđăŕíŕ ňĺ
äđćŕâĺ.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
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Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без
ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног
понуђача која је прва заведена код наручиоца.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
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Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Модел уговора.
1)
2)
3)
4)
5)

(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку, ДОБРА
Набавка материјала:
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Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

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

за

потписивање

2) ĎÎÍÓÄÓ ĎÎÄÍÎŃČ:
Ŕ) ŃŔĚÎŃŇŔËÍÎ
Á) ŃŔ ĎÎÄČÇÂÎ€Ŕ×ĹĚ
Â) ĘŔÎ ÇŔŁĹÄÍČ×ĘÓ ĎÎÍÓÄÓ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ĎÎÄŔÖČ Î ĎÎÄČÇÂÎ€Ŕ×Ó
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1)

Íŕçčâ ďîäčçâî ŕ÷ŕ:
Ŕäđĺńŕ:
Ěŕňč÷íč áđîĽ:
Ďîđĺńęč čäĺíňčôčęŕöčîíč áđîĽ:
Čěĺ îńîáĺ çŕ ęîíňŕęň:
Ďđîöĺíŕň óęóďíĺ âđĺäíîńňč íŕáŕâęĺ ęîĽč
žĺ čçâđřčňč ďîäčçâî ŕ÷:
Äĺî ďđĺäěĺňŕ íŕáŕâęĺ ęîĽč žĺ čçâđřčňč
ďîäčçâî ŕ÷:

2)

Íŕçčâ ďîäčçâî ŕ÷ŕ:
Ŕäđĺńŕ:
Ěŕňč÷íč áđîĽ:
Ďîđĺńęč čäĺíňčôčęŕöčîíč áđîĽ:
Čěĺ îńîáĺ çŕ ęîíňŕęň:
Ďđîöĺíŕň óęóďíĺ âđĺäíîńňč íŕáŕâęĺ ęîĽč
žĺ čçâđřčňč ďîäčçâî ŕ÷:
Äĺî ďđĺäěĺňŕ íŕáŕâęĺ ęîĽč žĺ čçâđřčňč
ďîäčçâî ŕ÷:

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

4) ĎÎÄŔÖČ Î Ó×ĹŃÍČĘÓ Ó ÇŔŁĹÄÍČ×ĘÎŁ ĎÎÍÓÄČ

1)

Íŕçčâ ó÷ĺńíčęŕ ó çŕĽĺäíč÷ęîĽ ďîíóäč:
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Ŕäđĺńŕ:
Ěŕňč÷íč áđîĽ:
Ďîđĺńęč čäĺíňčôčęŕöčîíč áđîĽ:
Čěĺ îńîáĺ çŕ ęîíňŕęň:
2)

Íŕçčâ ó÷ĺńíčęŕ ó çŕĽĺäíč÷ęîĽ ďîíóäč:
Ŕäđĺńŕ:
Ěŕňč÷íč áđîĽ:
Ďîđĺńęč čäĺíňčôčęŕöčîíč áđîĽ:
Čěĺ îńîáĺ çŕ ęîíňŕęň:

3)

Íŕçčâ ó÷ĺńíčęŕ ó çŕĽĺäíč÷ęîĽ ďîíóäč:
Ŕäđĺńŕ:
Ěŕňč÷íč áđîĽ:
Ďîđĺńęč čäĺíňčôčęŕöčîíč áđîĽ:
Čěĺ îńîáĺ çŕ ęîíňŕęň:

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

5) ÎĎČŃ ĎĐĹÄĚĹŇŔ ÍŔÁŔÂĘĹ
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије
PVC STOLARIJA
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R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naziv
dvokrilni pvc prozor 160*120
jednokrilni pvc prozor 60*60
dvokrilna pvc vrata 130*205
dvokrilni prozor pvc 120*140
jednokrilna vrata 80*210 pvc
Ulazna vrata leva 100*205
Pvc prozor dvokrilni Š
120*V120
fiksni prozor 46/128 pvc
jednokr. prozor sa fiksnim
delom 128x143
dvokrilna pvc vrata 130*197
prozor pvc 140x180
rolo komarnik 140x180
UKUPNO:

Jed. Količina Jed.cena
mere
bez PDV-a
kom
3
kom
2
kom
1
kom
5
kom
1
Kom
1
kom
5
kom
kom

1
1

kom
kom
kom

1
2
2

PDV

Jed.cena sa
PDV-om

Óęóďíŕ öĺíŕ áĺç ĎÄÂ-ŕ
ĎÄÂ
Óęóďíŕ öĺíŕ ńŕ ĎÄÂ-îě

Đîę č íŕ÷čí ďëŕžŕśŕ

Đîę âŕćĺśŕ ďîíóäĺ

Đîę čńďîđóęĺ äîáŕđŕ

Äŕňóě

Ďîíó ŕ÷

Ě.Ď.
_____________________________
_______________________________
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала
vodovodni, kanalizacioni i elektro materijal
R.br. Naziv
1
2
3
4

razvodna tabla me 8 nadzidna
fid sklopka 40A GE
osigurač aut 16 A GE
osigurač aut 20 A GE

Jed.
mere
Kom
Kom
Kom
Kom

Količina

Jed.cena
bez PDV-a

PDV

Jed.cena sa
PDV-om

1
1
2
6
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5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

dozna 100x100
dozna pvc fi 60 dublja
indikator horiz p+
prekidač običan p+
kabal pp/y 5*2,5
kabal pp/y 3*2,5
priključak šuho ii ker p+
vodokotlić
wc šolja
wc daska
selena caffe p2 33x33(1,63
selena caffe p2 25x40(1,7
lepak za keramičarske pločice
koleno f20/90
luk 110/90
cev pn20 f20
t.r.110/110
koleno f20 un sa usicama belo
k.r.110/110
muf f20 sn
muf f20 un
pvc cev 110/3000 k.k. Sdr 51
pvc cev 110/1000 k.k. Sdr 51
poluspojnica sa el.pr 3/4
okiten crevo f25 pn10 pe100
tuš kabina 90*90
wc šolja
wc kotlić
bojler 80 l
wc daska
cevi pvc f 20
kolender
t komad f 20
zaobilazni luk f 20
ventil f 20
koleno f 20/25 usic
koleno f 20 u-4
reducir f 20/25
muf f 25
holendre fi 20 u-u
kapa pvc f 20
šraf za bojler
šraf za wc šolju
šraf umivaonika
slavina za lavabo
baterija sudopera zidna
baterija za kadu
lavabo 50 cm

Kom
Kom
Kom
Kom
m
m
Kom
Kom
Kom
Kom
m2
m2
kg
Kom
Kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Kom
kom
m
Kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

5
15
1
5
20
30
10
1
1
1
6,52
22,1
150
10
4
24
4
6
1
2
2
1
4
2
25
1
1
1
1
1
20
35
12
6
4
8
6
14
2
2
8
1
2
1
1
1
1
1
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

cevi f 110/3000
cev pvc f 110/2000
cev pvc f 110/1000
račva 110/75 k.t
reducir f 110/50
reducir f 75/50
račva 75/75 k.t
cevi f 75/1000
cevi f 75/500
cevi f 75/250
cevi f 50/500
cevi f 50/250
cevi f 50/1000
luki f 75 45-90
slivnik f 75
tipl gužvaj f 8
vijak 5/50
luki f 50 45-90
pločice selena n3 25*40
pločice selena p2 33*33
sobna vrata bela medijapan
rebrasto crevo f123
izolir traka
kabal pp/y 3*1,5
kabal pp/y 5*2,5
kabal pp/y 3*2,5
fid sklopka 40A GE
žica p-6
pocinkovana traka 25*4
osigurač aut 25 a ge
osigurač aut 20a ge
osigurač aut 16a ge
razvodna tabla me 24n
nadzidna
stezaljka-hvataljka
samonoseći kabl x00-al 4*16
sobna vrata bela medijapan
priključak šuho ii set q-og
izolir traka
kabal pp/y 5*2,5
koleno 1" zn
dupli nipli 1" zn
reducir 5/4" /1"zn
reducir 5/4"3/4"zn
koleno 3/4 zn
dupli nipli 3/4" zn
ms nipli 1"
ispusni ventil 3/4"f

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
kom
kom
kom
m
m
m
kom
m
m
kom
kom
kom
kom

3
1
1
1
1
4
5
2
3
3
4
4
2
10
1
80
80
10
22,4
8,15
2
10
3
20
30
40
1
10
10
3
6
6
1

kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
25
1
2
2
20
2
1
1
1
5
4
1
2
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

ms poluspojka 3/4"itap
poluspojka itap 1" kraća
nepovratni ventil 1"
žabica za sajlu proh 5mm
sajla proh a4 mm
cep 3/4" zn
presostat pt/5 1/2
barometar 0-10bari
hidr posuda 90l zn termo
blockm2/10 220 v 0,55 kw
pumpa za vodu
slivnik 75 hor 150*150
reducir 75/50
k.r 75/50
k.r. 75/75
k.r. 110/75
t.r 75/75
t.r 110/110
t.r. 110/75
luk 50/45
luk 50/90
luk 75/45
luk 75/90
luk 110/45
luk 110/90
cev 50/500 sdr 51 k.k
cev 50/100 sdr 51 k.k.
cev 75/500
cev 75/1000 sdr51 k.k.
cev 110/200 sdr51 k.k
cev 110/500 sdr51 k.k
pvc cev 110/1000 k.k. Sdr 51
gips električarski (2,5)
kabal pp/y 3*1,5
kabal pp/y 3*2,5
indikator vert p+
sd-ek ventil sa virb 1/2x3/8
cev za vm sa elementima
sigurnosni ventil 1/2 tip c
fm 121240 brinoks
f1/2xm182x40cm
ventil cf 3016za ves mas
l bat za sudop zidna
bat za lavabo
bat za tuš kabinu
tipl f 8
šelna 20
iver vijak

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

4
4
1
4
15
4
1
1
1
1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
1
1
1
2
1
2
4
6
3
4
3
4
6
4
5
6
7
4
3
4
25
30
1
3
1
1
2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
70
60
70
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

zob .luk kraci 20
ventil 20
teštik 20
završno koleno un 20
završno koleno sn 20-3/4
koleno 20
cev 20
elastični sifon 1/1 lavabo
sifonski man.luk 1"/5/4"
podna guma univerz bela
šraf lux wc solja hrom f 6/100
šraf za lavabo
šraf za bojler
bojler btc50l clasic
kabina set r80 basic plitka
vodokotlić
fonte wc solja
lavabo 54
eko kontesa 55 gornji deo
ugaona lajsna pje-10 2,7m
enofug pro 2/1 silver gray
lepak za ker enokol 011 25/1
marble light grey 1 25/40(1m2)
selena lux brown n1 33x33
81,63)
flora blue 8079 3
33,3x33,3(1,55)
flora blue 8064 1 20x30(1,5)
enofug pro 2/1 caramel
enofug pro 2/1 silver gray
enofug pro 2/1 brick red
lepak za ker enokol 011 25/1
lepak 018-1 25/1 enokol
ibiza brown 7908 1 33,3x33,3
(1,44m2)
qvarcita grey n1 25x40
qvarcita grey n1 33x33(1,52m2)
aston rosso 5449 1 25x40(1,2)
aston rosso 8301 1
33,3x33,3(1,55)
glet masa m.ct 127 25/1
baterija za sudoperu zidna
sobna vrata bela medijapan
šuho priključnica monofazna
prekidač jednopolni
prekidač serijski
indikator
kabl ppy 3*1,5

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
m2

3
3
10
8
4
25
34
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
15
250
2
16,7

m2

4,56

m2
kg
kg
kg
kg
kg
m2

18
2
6
14
300
175
7,2

m2
m2
m2
m2

20,8
6,08
10,8
51,2

kom

10
1
1
10
3
2
1
20
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

kabal ppy 3*2,5
kabl ppy 5*2,5
kabl xoo 2*16 mm
dozna f 65
dozna 100*100
spratna tabla nz 16
fid sklopka 40A GE
automatski osigurač 16a
pocinkovana sonda l2m 5/4
pvc provodnik 6 mm
metalno crevo plastificirano fi 26
ormar mernog mesta
perforirana traka sa rupama
fidoks SKS klema
izolir traka
gips električarski (2,5)
plafonjera m2925 -f bela
m1930-a20 1x60w/e27
plafonjera
indikator vertikalni
kabal pp/y 3*2,5
ventil 20 europlast
koleno 20
cev 20
eko kontesa 55 gornji deo
kabina set r90 basic pl rosseti
enofug pro 2/1 mint green
ventil cf-3016 za ves masinu
kugla
baterija za lavabo sth bez pop
baterija za kadu ekonomik
vodokotlić
lavabo 45 k08-002 fonte
šraf za bojler fi 10
bojler btc50l clasic
osnovni premaz cn94 1l
lepak za pločice cm 16
aston verde 8315 1
33,3*33,3(1,55)
aston verde 5469 1 25*40 (1,2)
Sobna vrata leva 90*205
Sobna vrata desan 90*205
Sobna vrata leva 80*205
podne pločice
laminat
UKUPNO:

kg
kom

25
6
16
5
2
1
1
10
1
6
15
1
5
2
1
10
1
3

m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
30
3
10
16
1
1
6
1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2

1
1
1
1
1
1
2
150
3,6

m2
kom
kom
Kom
m2
m2

16,8
1
2
1
24
35
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Óęóďíŕ öĺíŕ áĺç ĎÄÂ-ŕ
ĎÄÂ
Óęóďíŕ öĺíŕ ńŕ ĎÄÂ-îě

Đîę č íŕ÷čí ďëŕžŕśŕ

Đîę âŕćĺśŕ ďîíóäĺ

Đîę čńďîđóęĺ äîáŕđŕ

Äŕňóě

Ďîíó ŕ÷
Ě.Ď.

_____________________________

________________________________

Партија 3. Набавка грађевинског материјала
GRAĐEVINSKI MATERIJAL
R.br. Naziv
1
2
3
4
5
6

stiropor 10 sm 17 gr
crep
cement
multibat 40kg
armatura
giter blok 5 i klasa

Jed.
mere
m2
kom
kg
kg
kg
kom

Količina

Jed.cena
bez PDV-a

PDV

Jed.cena
sa PDV-om

120
900
2500
1600
90
700
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

fert ispuna
fer gredica
blok za dimnjak
vratanca veća (dimnjak)
rebrasto gvižđe f 8
uzengije 16/16
armaturna mreža f 6
ispravljena armatura
paljena žica f 1,2
ekseri građevinski
cement
multibat 40kg
ter papir sp
rezane grede I klasa
letva 5*3
crep
sobna vrata (15 cm futer)
jednokrilni prozor 600*600 drveni
jednokrilni prozor 800*600 drveni
stiropor 5/17
neofiks 25/1
staklena mrežica bela
cement
rebrasto gvožđe
giter blok 5 i klasa
multibat 40kg
crep
ćeramida
paljena žica f 1,2
kamena vuna
rigips tabla
crep
jupol pd 15 l
dipi koncetrat 100
podloga silakrilp/1
UKUPNO:

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kom
m3
m
kom
kom
kom
kom
m2
kg
kom
kg
kg
kom
kg
kom
kom
kg
m2
m2
Kom
kom
kom
kom

130
31
30
1
15
60
2
20
3
8
2000
600
1
0,352
150
350
2
1
1
30
375
30
4500
430
300
800
1100
30
5
45
50
200
5
4
5

Óęóďíŕ öĺíŕ áĺç ĎÄÂ-ŕ
ĎÄÂ
Óęóďíŕ öĺíŕ ńŕ ĎÄÂ-îě

Đîę č íŕ÷čí ďëŕžŕśŕ
Конкурсна документација - ЈНМВ бр. 12 /2017

28/ 51

Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

Đîę âŕćĺśŕ ďîíóäĺ

Đîę čńďîđóęĺ äîáŕđŕ

Äŕňóě

Ďîíó ŕ÷
Ě.Ď.

_____________________________

________________________________

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

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ЈЕ У ТРИ ПАРТИЈЕ.
УКОЛИКО ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ ЗА СВЕ ТРИ ПАРТИЈЕ,
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЋЕ ПОПУЊАВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ
ПОСЕБНО.
ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ПОДНОСИ ПОНУДУ

ЗАОКРУЖИ БРОЈ ПАРТИЈЕ

ЗА КОЈУ

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН
1

Укупна цена
без ПДВ-а
2

ПДВ
3
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Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије
Набавка материјала:
Партија 2. Набавка водоводног,
канализационог и електро материјала
Набавка материјала:
Партија 3. Набавка грађевинског
материјала
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 2. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 3. уписати колико износи ПДВ;
 у колону 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке (помоножити колону 2. и 3.).
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У
складу
са
чланом
88.
став
1.
ЗЈН,
понуђач
___________________________________, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
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ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
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ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности по партијама
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
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ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________у
поступку јавне набавкемале вредности по партијама
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
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ИЗЈАВУ
Подизвођач
________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности по партијама
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије.
ЈНМВ број 12 /2017.
(понуђачи су дужни да попуне празна поља у моделу уговора и да га
овлашћено лице понуђача потпише и овери,
чиме потврђују да се слажу са његовом садржином)
Уговорне стране :
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НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Жабари,
ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
ПИБ: 102672556
Матични број: 07162456
Број рачуна: 840-65640-21, Министарство финансија, Управа за трезор
Телефон: 012/250-114, Телефакс: 012/250-232
које заступа Небојша Миловановић, начелник Општинске управе општине Жабари
(у даљем тексту: Наручилац)

и
__________________________________________________________________
ПИБ: ________________________
Матични број: _________________
Број рачуна: _____________________ код _______________________
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________
кога заступа ___________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда
за Набавку материјала.
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије.
ЈНМВ број 12 /2017, спровео јавну набавку мале вредности по партијама и донео
одлуку о додели уговора број __________ од ___.___.2017. године,
- да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду бр. ________ од
__.___.2017. године која је заведена код Наручиоца под бројем _____________ од
___.___.2017. године,
- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на
рачун_________________________отворен
код
пословне
банке
____________________________.
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије .
ЈНМВ број 12 /2017.
(у даљем тексту добра) и одлуке о додели уговора број ______ од ___.___.2017.
године, за испоруку добара, а која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Вредност испоруке добара је одређена на основу јединичних цена из усвојене
понуде Добављача, заведена код Извођача под бројем ______ од __.___.2017.
године, односно бр. ___________ од __.___.2017. године заведене код Наручиоца:
- _________________ динара без ПДВ-а,
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- _________________ динара ПДВ,
- _________________ динара са ПДВ-ом.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбедио је Наручилац из
средстава буџета општине Жабари.
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу грађевински материјал испоручити по
ценама наведеним у својој понуди. Цена обухвата све трошкове франко, сви
трошкови који терете испоруку добара падају на терет Добављача.
Место испоруке je пребивалиште корисника РХП програма (Александровац,
Симићево, Жабар, Брзоходе).
У понуђену цену понуђачи морају урачунати своје транспортне и друге трошкове
од седишта Добављача до седишта Наручиоца то јест до пребивалишта корисника
РХП програма
Члан 4.
Добављач ће уговорена добра испоручивати у року од ______ дана од
постављања захтева Наручиоца.
У случају прекорачења рока испоруке, Добављач плаћа уговорену казну.
Наручилац мора без одлагања саопштити Добављачу да задржава своје право на
уговорну казну.
Висина уговорне казне је 0.05%, за сваки дан кашњења, од износа који буде
истављен за фактурисање, за испоруку са којом је Добављач био у доцњи, а
највише до 5% од уговореног износа.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има
право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива странка не би
могла избећи, нити би могла отклонити опасности од тих околности, сматраће се
као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење а то су:
елементарана непогода, мере надлежних органа.
Странка која се позива на настанак једне од околности из става 6. овог члана,
дужна је одмах да обавести другу страну о њеном настанку и престанку.
Члан 5.
Задоцњење у вези са испоруком биће записнички констатовано од стране
Добављача и Наручиоца.
Износ уговорне казне биће наплаћен тако што ће се износ испостављне фактуре
за добра са чијом се испоруком задоцнило, смањити за износ уговорне казне.
Уколико Добављач два или више пута задоцни са испоруком робе Наручилац има
право да раскине уговор простом изјавом воље.
Члан 6.
Квалитативну контролу извршиће овлашћени представници обе уговорне стране,
приликом испоруке.
У случају да Добављач Наручиоцу испоручи добро које има недостатака у погледу
квалитета то ће се записнички констатовати од стране Добављача и Наручиоца.
У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике,
Добављач је у обавези да у разумном року, не дужем од 48 часова, испоручи
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добро са уговореног квалитета, као и да Наручиоцу надокнади штету насталу
испоруком лошег квалитета.
Уколико у остављеном року Добављач не испоручи добро уговореног квалитета
Наручилац задржава право да раскине уговор, а у сваком случају има право на
накнаду претрпељене штете.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће Добављачу исплатити вредност испоручених добара
у року од ______ дана од дана испостављене фактуре, за сваку сукцесивну
испоруку.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором
примењују одредбе Закона о облигационим односима. Све евентуалне спорове
решаваће споразумно, а у случају спора исти ће решити Привредни суд у
Пожаревцу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два примерка).
ДОБАВЉАЧ:
_____________________
_______________________
(___________________)

НАРУЧИЛАЦ:
Општинска управа
општине Жабари
___________________________
Небојша Миловановић, дипл.прав.

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка материјала:
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
(понуђачи су дужни да попуне празна поља у моделу уговора и да га
овлашћено лице понуђача потпише и овери,
чиме потврђују да се слажу са његовом садржином)
Уговорне стране :
Конкурсна документација - ЈНМВ бр. 12 /2017

37/ 51

Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Жабари,
ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
ПИБ: 102672556
Матични број: 07162456
Број рачуна: 840-65640-21, Министарство финансија, Управа за трезор
Телефон: 012/250-114, Телефакс: 012/250-232
које заступа Небојша Миловановић, начелник Општинске управе општине Жабари
(у даљем тексту: Наручилац)

и
__________________________________________________________________
ПИБ: ________________________
Матични број: _________________
Број рачуна: _____________________ код _______________________
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________
кога заступа ___________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда
за Набавку материјала:
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала.
ЈНМВ број 12 /2017, спровео јавну набавку мале вредности по партијама и донео
одлуку о додели уговора број __________ од ___.___.2017. године,
- да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду бр. ________ од
__.___.2017. године која је заведена код Наручиоца под бројем _____________ од
___.___.2017. године,
- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на
рачун_________________________отворен
код
пословне
банке
____________________________.
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра
Набавка материјала:
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
(у даљем тексту добра) и одлуке о додели уговора број ______ од ___.___.2017.
године, за испоруку добара, а која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Вредност испоруке добара је одређена на основу јединичних цена из усвојене
понуде Добављача, заведена код Извођача под бројем ______ од __.___.2017.
године, односно бр. ___________ од __.___.2017. године заведене код Наручиоца:
- _________________ динара без ПДВ-а,
- _________________ динара ПДВ,
- _________________ динара са ПДВ-ом.
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Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбедио је Наручилац из
средстава буџета општине Жабари.
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу грађевински материјал испоручити по
ценама наведеним у својој понуди. Цена обухвата све трошкове франко, сви
трошкови који терете испоруку добара падају на терет Добављача.
Место испоруке je пребивалиште корисника РХП програма (Александровац,
Симићево, Жабар, Брзоходе).
У понуђену цену понуђачи морају урачунати своје транспортне и друге трошкове
од седишта Добављача до седишта Наручиоца то јест до пребивалишта корисника
РХП програма
Члан 4.
Добављач ће уговорена добра испоручивати у року од ______ дана од
постављања захтева Наручиоца.
У случају прекорачења рока испоруке, Добављач плаћа уговорену казну.
Наручилац мора без одлагања саопштити Добављачу да задржава своје право на
уговорну казну.
Висина уговорне казне је 0.05%, за сваки дан кашњења, од износа који буде
истављен за фактурисање, за испоруку са којом је Добављач био у доцњи, а
највише до 5% од уговореног износа.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има
право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива странка не би
могла избећи, нити би могла отклонити опасности од тих околности, сматраће се
као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење а то су:
елементарана непогода, мере надлежних органа.
Странка која се позива на настанак једне од околности из става 6. овог члана,
дужна је одмах да обавести другу страну о њеном настанку и престанку.
Члан 5.
Задоцњење у вези са испоруком биће записнички констатовано од стране
Добављача и Наручиоца.
Износ уговорне казне биће наплаћен тако што ће се износ испостављне фактуре
за добра са чијом се испоруком задоцнило, смањити за износ уговорне казне.
Уколико Добављач два или више пута задоцни са испоруком робе Наручилац има
право да раскине уговор простом изјавом воље.

Члан 6.
Квалитативну контролу извршиће овлашћени представници обе уговорне стране,
приликом испоруке.
У случају да Добављач Наручиоцу испоручи добро које има недостатака у погледу
квалитета то ће се записнички констатовати од стране Добављача и Наручиоца.
У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике,
Добављач је у обавези да у разумном року, не дужем од 48 часова, испоручи
добро са уговореног квалитета, као и да Наручиоцу надокнади штету насталу
испоруком лошег квалитета.
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Уколико у остављеном року Добављач не испоручи добро уговореног квалитета
Наручилац задржава право да раскине уговор, а у сваком случају има право на
накнаду претрпељене штете.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће Добављачу исплатити вредност испоручених добара
у року од ______ дана од дана испостављене фактуре, за сваку сукцесивну
испоруку.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором
примењују одредбе Закона о облигационим односима. Све евентуалне спорове
решаваће споразумно, а у случају спора исти ће решити Привредни суд у
Пожаревцу.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два примерка).
ДОБАВЉАЧ:
_____________________
_______________________
(___________________)

НАРУЧИЛАЦ:
Општинска управа
општине Жабари
___________________________
Небојша Миловановић, дипл.прав.

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка материјала:
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
(понуђачи су дужни да попуне празна поља у моделу уговора и да га
овлашћено лице понуђача потпише и овери,
чиме потврђују да се слажу са његовом садржином)
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Уговорне стране :
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Жабари,
ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
ПИБ: 102672556
Матични број: 07162456
Број рачуна: 840-65640-21, Министарство финансија, Управа за трезор
Телефон: 012/250-114, Телефакс: 012/250-232
које заступа Небојша Миловановић, начелник Општинске управе општине Жабари
(у даљем тексту: Наручилац)

и
__________________________________________________________________
ПИБ: ________________________
Матични број: _________________
Број рачуна: _____________________ код _______________________
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________
кога заступа ___________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда
за Набавку материјала:
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017, спровео јавну набавку мале вредности по партијама и донео
одлуку о додели уговора број __________ од ___.___.2017. године,
- да је Добављач у својству Понуђача доставио Понуду бр. ________ од
__.___.2017. године која је заведена код Наручиоца под бројем _____________ од
___.___.2017. године,
- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на
рачун_________________________отворен
код
пословне
банке
____________________________.
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра
Набавка материјала:
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
(у даљем тексту добра) и одлуке о додели уговора број ______ од ___.___.2017.
године, за испоруку добара, а која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Вредност испоруке добара је одређена на основу јединичних цена из усвојене
понуде Добављача, заведена код Извођача под бројем ______ од __.___.2017.
године, односно бр. ___________ од __.___.2017. године заведене код Наручиоца:
- _________________ динара без ПДВ-а,
- _________________ динара ПДВ,
- _________________ динара са ПДВ-ом.
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Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбедио је Наручилац из
средстава буџета општине Жабари.
Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати.
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу грађевински материјал испоручити по
ценама наведеним у својој понуди. Цена обухвата све трошкове франко, сви
трошкови који терете испоруку добара падају на терет Добављача.
Место испоруке je пребивалиште корисника РХП програма (Александровац,
Симићево, Жабар, Брзоходе).
У понуђену цену понуђачи морају урачунати своје транспортне и друге трошкове
од седишта Добављача до седишта Наручиоца то јест до пребивалишта корисника
РХП програма
Члан 4.
Добављач ће уговорена добра испоручивати у року од ______ дана од
постављања захтева Наручиоца.
У случају прекорачења рока испоруке, Добављач плаћа уговорену казну.
Наручилац мора без одлагања саопштити Добављачу да задржава своје право на
уговорну казну.
Висина уговорне казне је 0.05%, за сваки дан кашњења, од износа који буде
истављен за фактурисање, за испоруку са којом је Добављач био у доцњи, а
највише до 5% од уговореног износа.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има
право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива странка не би
могла избећи, нити би могла отклонити опасности од тих околности, сматраће се
као случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења
уговора и спречавају његово потпуно или делимично извршење а то су:
елементарана непогода, мере надлежних органа.
Странка која се позива на настанак једне од околности из става 6. овог члана,
дужна је одмах да обавести другу страну о њеном настанку и престанку.
Члан 5.
Задоцњење у вези са испоруком биће записнички констатовано од стране
Добављача и Наручиоца.
Износ уговорне казне биће наплаћен тако што ће се износ испостављне фактуре
за добра са чијом се испоруком задоцнило, смањити за износ уговорне казне.
Уколико Добављач два или више пута задоцни са испоруком робе Наручилац има
право да раскине уговор простом изјавом воље.
Члан 6.
Квалитативну контролу извршиће овлашћени представници обе уговорне стране,
приликом испоруке.
У случају да Добављач Наручиоцу испоручи добро које има недостатака у погледу
квалитета то ће се записнички констатовати од стране Добављача и Наручиоца.
У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике,
Добављач је у обавези да у разумном року, не дужем од 48 часова, испоручи
добро са уговореног квалитета, као и да Наручиоцу надокнади штету насталу
испоруком лошег квалитета.
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Уколико у остављеном року Добављач не испоручи добро уговореног квалитета
Наручилац задржава право да раскине уговор, а у сваком случају има право на
накнаду претрпељене штете.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће Добављачу исплатити вредност испоручених добара
у року од ______ дана од дана испостављене фактуре, за сваку сукцесивну
испоруку.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором
примењују одредбе Закона о облигационим односима. Све евентуалне спорове
решаваће споразумно, а у случају спора исти ће решити Привредни суд у
Пожаревцу.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два примерка).
ДОБАВЉАЧ:
_____________________
_______________________
(___________________)

НАРУЧИЛАЦ:
Општинска управа
општине Жабари
___________________________
Небојша Миловановић, дипл.прав.

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Ďîíó ŕ÷ ďîíóäó ďîäíîńč íĺďîńđĺäíî čëč ďóňĺě ďîřňĺ ó çŕňâîđĺíîĽ ęîâĺđňč čëč ęóňčĽč,
çŕňâîđĺíó íŕ íŕ÷čí äŕ ńĺ ďđčëčęîě îňâŕđŕśŕ ďîíóäŕ ěîćĺ ńŕ ńčăóđíîřžó óňâđäčňč äŕ ńĺ ďđâč
ďóň îňâŕđŕ.
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Íŕ ďîëĺ číč ęîâĺđňĺ čëč íŕ ęóňčĽč íŕâĺńňč íŕçčâ č ŕäđĺńó ďîíó ŕ÷ŕ.
Ó ńëó÷ŕĽó äŕ ďîíóäó ďîäíîńč ăđóďŕ ďîíó ŕ÷ŕ, íŕ ęîâĺđňč Ľĺ ďîňđĺáíî íŕçíŕ÷čňč äŕ ńĺ đŕäč î
ăđóďč ďîíó ŕ÷ŕ č íŕâĺńňč íŕçčâĺ č ŕäđĺńó ńâčő ó÷ĺńíčęŕ ó çŕĽĺäíč÷ęîĽ ďîíóäč.
Ďîíóäó äîńňŕâčňč íŕ ŕäđĺńó: Îďřňčíńęŕ óďđŕâŕ îďřňčíĺ Ćŕáŕđč, óë. Ęíĺçŕ Ěčëîřŕ 103, 12374
Ćŕáŕđč, ńŕ íŕçíŕęîě: ,,Ďîíóäŕ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó (добра) – поновни поступакНабавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број12/2017.
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 15.08.2017. године, до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
 Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је у три партије и то: .
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
Ďîíó ŕ÷ ěîćĺ äŕ ďîäíĺńĺ ďîíóäó çŕ Ľĺäíó čëč âčřĺ ďŕđňčĽŕ.
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Ďîíóäŕ ěîđŕ äŕ îáóőâŕňč íŕĽěŕśĺ Ľĺäíó öĺëîęóďíó ďŕđňčĽó.
Ďîíó ŕ÷ Ľĺ äóćŕí äŕ ó ďîíóäč íŕâĺäĺ äŕ ëč ńĺ ďîíóäŕ îäíîńč íŕ öĺëîęóďíó íŕáŕâęó čëč ńŕěî
íŕ îäđĺ ĺíĺ ďŕđňčĽĺ.
Ó ńëó÷ŕĽó äŕ ďîíó ŕ÷ ďîäíĺńĺ ďîíóäó çŕ Ľĺäíó čëč âčřĺ ďŕđňčĽŕ, îíŕ ěîđŕ áčňč ďîäíĺňŕ
ňŕęî äŕ ńĺ ěîćĺ îöĺśčâŕňč çŕ ńâŕęó ďŕđňčĽó ďîńĺáíî.
Äîęŕçč čç ÷ë. 75. č 76. ÇŁÍ, ó ńëó÷ŕĽó äŕ ďîíó ŕ÷ ďîäíĺńĺ ďîíóäó çŕ Ľĺäíó čëč âčřĺ
ďŕđňčĽŕ, íĺ ěîđŕĽó áčňč äîńňŕâšĺíč çŕ ńâŕęó ďŕđňčĽó ďîńĺáíî, îäíîńíî ěîăó áčňč
äîńňŕâšĺíč ó Ľĺäíîě ďđčěĺđęó çŕ ńâĺ ďŕđňčĽĺ.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Čçěĺíó, äîďóíó čëč îďîçčâ ďîíóäĺ ňđĺáŕ äîńňŕâčňč íŕ ŕäđĺńó: Îďřňčíńęŕ óďđŕâŕ îďřňčíĺ
Ćŕáŕđč, óë. Ęíĺçŕ Ěčëîřŕ 103, 12374 Ćŕáŕđč, ńŕ íŕçíŕęîě:
„Čçěĺíŕ ďîíóäĺ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó (добра) – Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12/2017. - ÍĹ ÎŇÂŔĐŔŇČ” čëč
„Äîďóíŕ ďîíóäĺ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó (добра) – Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број12 /2017. - ÍĹ ÎŇÂŔĐŔŇČ” čëč
„Îďîçčâ ďîíóäĺ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó (добра) - Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017. - ÍĹ ÎŇÂŔĐŔŇČ” čëč
„Čçěĺíŕ č äîďóíŕ ďîíóäĺ çŕ Ľŕâíó íŕáŕâęó (добра) – Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017. - ÍĹ ÎŇÂŔĐŔŇČ”.
Íŕ ďîëĺ číč ęîâĺđňĺ čëč íŕ ęóňčĽč íŕâĺńňč íŕçčâ č ŕäđĺńó ďîíó ŕ÷ŕ. Ó ńëó÷ŕĽó äŕ ďîíóäó
ďîäíîńč ăđóďŕ ďîíó ŕ÷ŕ, íŕ ęîâĺđňč Ľĺ ďîňđĺáíî íŕçíŕ÷čňč äŕ ńĺ đŕäč î ăđóďč ďîíó ŕ÷ŕ č
íŕâĺńňč íŕçčâĺ č ŕäđĺńó ńâčő ó÷ĺńíčęŕ ó çŕĽĺäíč÷ęîĽ ďîíóäč.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације),
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације)наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Ăđóďŕ ďîíó ŕ÷ŕ Ľĺ äóćíŕ äŕ äîńňŕâč ńâĺ äîęŕçĺ î čńďóśĺíîńňč óńëîâŕ ęîĽč ńó íŕâĺäĺíč ó
ďîăëŕâšóIV îâĺęîíęóđńíĺ äîęóěĺíňŕöčĽĺ, ó ńęëŕäó ńŕ Óďóňńňâîě ęŕęî ńĺ äîęŕçóĽĺ čńďóśĺíîńň
óńëîâŕ (Îáđŕçŕö 5. ó ďîăëŕâšóVI îâĺ ęîíęóđńíĺ äîęóěĺíňŕöčĽĺ).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не дужи од 45 дана(у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012
и 68/2015)), од дана достављања рачуна а којим се потврђује испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока извршење услуга
Рок за испоруку добара је 15 дана од дана закључења уговора:
Место испоруке добара на адресама пребивалишта корисника РХП програма
(Александровац, Симићево, Жабари, Брзоходе).
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.4. Други захтеви: /
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачунато: предмета јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА:/
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.

И

ПЛАНОВА,

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу
наручиоца, Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374
Жабари, или
електронске поште на e-mail ouzabari.investicije@gmail.com,
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, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.
ЈНМВ број 12 /2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
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прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Óęîëčęî íŕđó÷čëŕö îöĺíč äŕ ńó ďîňđĺáíŕ äîäŕňíŕ îáĽŕřśĺśŕ čëč Ľĺ ďîňđĺáíî čçâđřčňč контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, íŕđó÷čëŕö žĺ ďîíó ŕ÷ó îńňŕâčňč
ďđčěĺđĺíč đîę äŕ ďîńňóďč ďî ďîçčâó íŕđó÷čîöŕ, îäíîńíî äŕ îěîăóžč íŕđó÷čîöó ęîíňđîëó (óâčä)
ęîä ďîíó ŕ÷ŕ, ęŕî č ęîä śĺăîâîă ďîäčçâî ŕ÷ŕ.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Íŕęíŕäó çŕ ęîđčřžĺśĺ ďŕňĺíŕňŕ, ęŕî č îäăîâîđíîńň çŕ ďîâđĺäó çŕřňčžĺíčő ďđŕâŕ číňĺëĺęňóŕëíĺ
ńâîĽčíĺ ňđĺžčő ëčöŕ, ńíîńč ďîíó ŕ÷.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: ouzabari.investicije@gmail.com или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца Општинска управа општине Жабари, ул.
Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари,.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша
103, 12374 Жабари; јавна набавка ЈНМВ 12 /2017;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
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трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Примери попуњених налога за пренос и уплатница за уплату таксе за поднети
захтев за заштиту права налази се на сајту Републичке Комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки.
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
као и упутство о уплати републичке административне таксе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са привим следећим најповољнијим
понуђечем.
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