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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2702 од
28.04.2020. године и Решења о образовању комисије бр. 2703 од 28.04.2020. године за
јавну набавку добара хемикалија које се користе у производњи воде за пићe,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – добра- хемикалија које се користе у процесу
производње воде за пиће
ЈН бр. 11/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, 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.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно Комунално Предузеће „Рашка“ Рашка
Адреса: Душанова 2а, Рашка
Емаил: komunalno@ptt.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/20 су хемикалије које се користе у процесу производње
воде за пиће.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Драшко Радосављевић
број: 036 736 622
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је до 29.05.2020. године до 12:00 часова. Благовременим ће
се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 29.05.2020.
године до 12:00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу наручиоца: ЈКП Рашка, Душанова 2а, 36350 Рашка, са назнаком „ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА ХЕМИКАЛИЈА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ .“
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 29.05.2020. год. у 12.15 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца: сала за састанке. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11/20 су добра – хемикалије које се користе у процесу
производње воде за пиће
Називи односно ознаке из општег речника јавних набавки:
Хемикалије за обраду воде 24962000
2. Партије
Јавна набавка је обликова у партије:
Партија 1. Полиалуминијумхлорид (PAC)
Партија 2. Хлор
Партија 3. Алуминијум сулфат
Партија 4. Сумпорна киселина
Партија 5. Двокомпонентни хлордиоксид
Партија 6. Полиелектролит/анјонски
Партија 7. Креч
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1.

Количина

Полиалуминијум хлорид (PAC)

50 тона

10% водени раствор полиалуминијумхидроксидхлоридсулфата (растворена
компонента у свом хемијском саставу мора имати умрежену сулфатну групу због
ефикасности у постојећим условима флокулације)
Физичко - Хемијске карактеристике:
Al2O3 9 ± 0,5 %
Хлориди 10 ± 1 %
Сулфати 1,5 ± 0,5 %
Базидитет 63 ± 1%
Густина 1,2 ± 0,05 g/cm3
pH
3 ± 0,5
Тачка мржњења - 10 (minus 10) ºC
Метали: У оквиру дозвољених параметара по захтеваним стандардима из
конкурсне документације
-

Приликом испоруке доставити отпремницу, произвођачку спецификацију,
извештај о испитивању и здравственој исправности издат од акредитоване
лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену шаржу по стандарду SRPS (EN)
883:2007

Рок трајања је шест месеци од датума производње, уз обавезу да полиалуминијумхлорид при испоруци не сме да буде старији од једног месеца.
Начин испоруке: Понуђач је дужан да испоручи полиалуминијум-хлорид у две транше
по 25 тона, након потписивања уговора. По захтеву наручиоца. Рок Испоруке 10 дана
Партија 2.
Хлор
1700 кг
Напомена за ову партију:
Понуђач преузима боце од наручиоца, по захтеву наручиоца, пуни их и испоручује
наручиоцу, сукцесивно ( на захтев наручиоцам , до количина одређених у техничким
спецификацијама). Понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама по
претходно издатим наруџбеницама од стране наручиоца.
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Партија 3.
Алуминијум сулфат

40 тона

Начин испоруке: Сукцесивно (8 испорука по 5 тона, до количина одређених у
техничким спецификацијама) понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама
по претходно издатим наруџбеницама од стране наручилаца.
Партија 4.
Сумпорна киселина

24 тона

96%-98% концетрована
НАПОМЕНА-ЗА ОВУ ПАРТИЈУ, ПОСУДЕ НАРУЧИОЦА ЗА ТАНСПОРТ КИСЕЛИНЕ,
ЗАПРЕМИНЕ 60 ЛИТАРА, МОРАЈУ СЕ ПУНИТИ КОЛИЧИНОМ ОД 60 КГ. СВАКА ПОСУДА
МОРА ДА ИМА ОВЕРЕНУ НАЛЕПНИЦУ СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА: НАЗИВ РОБЕ,
САСТАВ, КОЛИЧИНА, ДАТУМ УТОВАРА И СЛ.
Посуде наручиоца ће понуђач преузети од наручиоца при првој испоруци. (оставља
сопствене пуне на реверс, а преузима празне)
Начин испоруке: Сукцесивно (12 испорука по 2 тоне, до количине одређене у
техничким спецификацијама) понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама
по претходно издатим наруџбеницама од стране наручилаца.
Партија 5.
Двокомпонентни хлордиоксид

800 кг А + 800 кг Б

Комерцијални назив :
Двокомпонентни прашкасти препарат
Хемијска формула: ClO2
Стандард за испоруку и квалитет :
EN 12671 : 2000(SRPS EN 12671:2009)
Захтеви квалитета :
Компонента А ( Na – хлорит и адитиви )
CAS No:7758-19-2
Изглед : гранулирани прашак
Боја : бела
Компонента Б
(Na – бисулфатмонохидрат и адитиви)CAS No:7681-38-1
Изглед : кристал
Боја : бела
-

Приликом испоруке доставити: отпремницу, произвођачку спецификацију,
извештај о испитивању и здравственој исправности издат од акредитоване
лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену шаржу по стандарду SRPS (EN)
12671:2008
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Рок трајања Двокомпонентног хлордиоксида при испоруци не сме да бити краћи од
шест месеци пре истека рока употребе
Начин испоруке: Сукцесивно ( до количина одређених у техничким спецификацијама)
понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама по претходно издатим
наруџбеницама од стране наручиоца.
Напомена: Захтеване карактеристике траженог добра јесу у свему према ГЛАВНОМ
ПРОЈЕКТУ БР. 43897/4-10 „АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ППВ НА КОПАОНИКУ У ЦИЉУ
ЗАМЕНЕ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА БЕЗ ПРОМЕНЕ КАПАЦИТЕТА“ који је израдио
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ БЕОГРАД.
Партија 6.
Полиелектролит/ анјонски

200 кг

Начин испоруке: Понуђач је дужан да испоручи полиалуминијум-хлорид одједном
укупну количину, након потписивања уговора.
Партија 7.
Креч

5 тона

Начин испоруке: Одједном укупну количину од 5 тона. Понуђач је у обавези да добро
испоручуи по претходно издатој наруџбеници од стране наручиоца.
За све партије: Добра која понуђач испоручује наручиоцу не могу бити старија од
половине рока употребе прописане за одређено добро, као и да немају скривене
недостатке.
ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
Сва наведена добра морају да испуњавају потребне услове квалитета како би се
употребљавале у процесу производње воде за пиће.
Доказ, атести издати од стране акредитоване установе/лабораторије у Републици
Србији да испуњавају услове за употребу у процесу производње воде за пиће, које ће
изабрани понуђач достављати уз испоручена добра.
Доказ да препарат одговара произвођачкој спецификацији, издато од акредитоване
лабораторије
Место испоруке :
За СВЕ ПАРТИЈЕ Франко Рашка (према диспозицији добијеној од стране Наручиоца).
Рок испоруке - ПЕТ дана од дан пријема наруџбенице Наручиоца, за све партије, осим
за партију 1. За партију 1, рок испоруке је 10 дана од пријема наруџбенице
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

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. 3) 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
немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
6) А. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈИ ВАЖЕ САМО ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – ПАК:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке за Партију број 1. ПАК ,
мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) Да располаже неопходним пословним капацитетом :
- Понуђач треба да достави доказ да произвођач предметног добра поседује
стандард ISO 9001/2008 за производњу понуђеног добра,
Доказ:Важећи сертификат за производњу понуђеног добра издат у складу са
стандардом ISO 9001/2008, за произвођача предметних добара, у фотокопији
-

Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO
9001:2008, за понуђача

Доказ: Важећи сертификат издат у складу са стандардом ISO 9001:2008,
2) Да располаже неопходним техничким капацитетом :
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Понуђач треба да достави :
- Сертификат да је понуђена хемикалија у складу са стандардом SRPS 883:2007 (EN
883:2004)
- REACH референтни број
- Произвођачку спецификацију са траженим захтевима квалитета наведеним у
техничкој спецификацији.
- Оргинални фабрички излазни контролни лист EN 10204 – 2.2., достављене и
испитиване шарже, а на име понуђача.
- Оргинална листа производа произвођача.
- Извештај о испитивању и стручно мишљење о здравственој исправности узорка
понуђене хемикалије и усклађеност са стандардом SRPS 883:2007, издато од ГЗЗJЗ
или друге акредитоване лабораторије, не старије од шест месеци.
- Доставити истоветан узорак ( као за ГЗЗЈЗ) понуђене хемикалије у количини од 500
ml за лабораторијско испитивање и унутрашњу контролу, са оргиналном етикетом
произвођача на којој је тачан назив производа, датум производње, бр.шарже и
контролни лист квалитета
- МСДС листа понуђеног производа
- Безбедносни лист према важећем правилнику о садржају безбедносног листа
издат од стране снабдевача
- Методе (процеси) за неутралисање производа у случају удеса
- Извештај анализе параметара којима се потврђује усклђеност са SRPS EN 17034 :
2019 са радиолошким испитивањем и стручним мишљењем о здраватвеној
исправности издат од акредитоване лабораторије по SRPS 17025, не старији од
12 месеци
- Технички лист издат од стране произвођача (оверен превод) који потврђује
усаглашеност са SRPS EN 17034 : 2018
Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈИ ВАЖЕ САМО ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5 – ДВОКОМПОНЕНТНИ
ХЛОРДИОКСИД:
Понуђач треба да достави : Сертификат / потврда - Стандард за испоруку и
квалитет :
EN 12671 : 2000(SRPS EN 12671:2009)
-

Доказ да препарат по произвођачкој спецификацији потврђује концентрацију у
моменту припреме раствора и стабилност раствора након 15 дана (издато од
овлашћене установе у РС)

-

МСДС листа понуђеног производа

-

Извештај о радиолошком испитивању

-

Решење о упису у листу биоцидних производао издато од надлежног
министарства

-

Потврде произвођача/понуђача да је складиштење компоненте А и Б
дозвољено на температури од 0-30 C° у затвореним складиштима.
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1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 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 законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
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доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Важеће дозволе за обављање одговарајуће делтности издате од стране
надлежног органа
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – ПАК
- Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом :
- Понуђач треба да достави доказ да произвођач предметног добра поседује
стандард ISO 9001/2008 за производњу понуђеног добра,
Доказ:
Важећи сертификат за производњу понуђеног добра издат у складу са
стандардом ISO 9001/2008, за произвођача предметних добара, у фотокопији
- Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом ISO
9001:2008, за понуђача
Доказ: Важећи сертификат издат у складу са стандардом ISO 9001:2008,
-

-

Да располаже неопходним техничким капацитетом :
Понуђач треба да достави :
Сертификат да је понуђена хемикалија у складу са стандардом SRPS 883:2007 (EN
883:2004)
REACH референтни број
Произвођачку спецификацију са траженим захтевима квалитета наведеним у
техничкој спецификацији.
Оргинални фабрички излазни контролни лист EN 10204 – 2.2., достављене и
испитиване шарже, а на име понуђача.
Оргинална листа производа произвођача.
Извештај о испитивању и стручно мишљење о здравственој исправности узорка
понуђене хемикалије и усклађеност са стандардом SRPS 883:2007, издато од ГЗЗJЗ
или друге акредитоване лабораторије, не старије од шест месеци.
Доставити истоветан узорак ( као за ГЗЗЈЗ) понуђене хемикалије у количини од 500
ml за лабораторијско испитивање и унутрашњу контролу, са оргиналном етикетом
произвођача на којој је тачан назив производа, датум производње, бр.шарже и
контролни лист квалитета
МСДС листа понуђеног производа
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-

-

Безбедносни лист према важећем правилнику о садржају безбедносног листа
издат од стране снабдевача
Методе (процеси) за неутралисање производа у случају удеса
Извештај анализе параметара којима се потврђује усклђеност са SRPS EN 17034 :
2019 са радиолошким испитивањем и стручним мишљењем о здраватвеној
исправности издат од акредитоване лабораторије по SRPS 17025, не старији од
12 месеци
Технички лист издат од стране произвођача (оверен превод) који потврђује
усаглашеност са SRPS EN 17034 : 2018

ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5 – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД:
Понуђач треба да достави : Сертификат / потврда - Стандард за испоруку и
квалитет :
EN 12671 : 2000(SRPS EN 12671:2009)
-

Доказ да препарат по произвођачкој спецификацији потврђује концентрацију у
моменту припреме раствора и стабилност раствора након 15 дана (издато од
овлашћене установе у РС)

-

МСДС листа понуђеног производа

-

Извештај о радиолошком испитивању

-

Решење о упису у листу биоцидних производао издато од надлежног
министарства

-

Потврде произвођача/понуђача да је складиштење компоненте А и Б
дозвољено на температури од 0-30 C° у затвореним складиштима.

Уколико понуду подноси 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).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
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.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
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.
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V 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Рашка“ Рашка, Душанова 2а, са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку добра – хемикалија које се користе у процесу производње воде за
пиће ЈН бр. 11/ 20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 29.05.2020 . године до 12 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 наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова у складу са захтевима из
конкурсне документације
 Обрасце садржане у конкурсној документације које треба попунити у складу са
захтевима из конкурсне документације
 Меницу за озбиљност понуде у складу са захтевима из конкурсне
документације
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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Рашка“ Душанова
2а, Рашка, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – хемикалија које се користе у процесу
производње воде за пиће ЈН бр. 11/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку добра, – хемикалија које се користе у процесу
производње воде за пиће ЈН бр. 11/20 - НЕ ОТВАРАТИ или
„Опозив понуде за јавну набавку добра, хемикалија које се користе у процесу
производње воде за пиће ЈН бр. 11/20 - НЕ ОТВАРАТИ
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, хемикалија које се користе у
процесу производње воде за пиће ЈН бр. 11/20 - 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. 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, 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
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
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члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
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 законом.
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.
Плаћање ће се вршити сукцесивно, зависно од сукцесивних испорука по
наруџбеницама издатим од стране Наручиоца.
Рок плаћања је 45 дана од дана достављања фактуре од стране понуђача, а којим је
потврђена испорука добара
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Сукцесивно (до количина одређених у техничким спецификацијама) понуђач је у
обавези да добра испоручује у количинама по претходно издатим наруџбеницама од
стране наручилаца.
Место испоруке :
За Партију 1. Pac - Франко Рашка (Фабрика воде Копаоник и фабрика воде Беоци)
-према диспозицији добијеној од стране Наручиоца. За ову партију биће 2 испоруке од
25 т
За Партије2, 3,4,5,6, 7– Франко Рашка, магацин Наручиоца (према диспозицији
добијеној од стране Наручиоца).
Рок испоруке: - пет дана од дана пријема наруџбенице Наручиоца за све партије,
осим за партију 1. За партију 1. рок испоруке је 10 дана.
9.4. 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
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 урачуната цена предмета јавне набавке и сви трошкови испоруке
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен
у конкурсној документацији.
Меница за озбиљност понуде
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави бланко меницу за озбиљност
понуде,потписану од стране овлашћеног лица понуђача са печатом, која је безусловна
и неопозива и менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице у
надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од понуђене цене и картон
депонованих потписа.
Уколико понуђач не достави меницу и менично овлашћење понуда ће бити одбијена
као неисправна.
Меница – овлашћење за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
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- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише
уговор о јавној набавци;
Меница за добро извршење посла
Меница за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће наручиоцу приликом
закључења уговора односно најкасније у року од седам дана од дана закључења
уговора у висини од 10 % од укупне вредности уговора и менично овлашћење за
попуњавање и подношење исте менице у надлежној банци у циљу наплате у висини од
10% од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа.
Меница – овлашћење за добро извршење посла мора да важи још десет дана од дана
истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
односно уколико буде испоручивао хемикалије које нису у складу са техничком
спецификацијом дефинисаном у конкурсној документацији
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или
на емаил наручиоца komunalno@ptt.rs тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 11/20”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију за 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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 прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3
године пре објављивања позива за подношење понуда прекршио одредбе члана 82
ЗЈН, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВа, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. 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 најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
19. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице одређено чланом 148.ЗЈН и под
условима одређеним овим Законом.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на
број 036 736 602 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у роковима одређеним чланом 149 ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу одређеном чланом 156.ЗЈН
Свака странка у поступку ће сносити трошкове које проузрокује својим радњама.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добарахемикалија које се користе у процесу производње воде, ЈН број 11/20
Партија 1. Полиалуминијум хлорид (PAC)
Партија 2. Хлор
Партија 3. Алуминијум сулфат
Партија 4. Сумпорна киселина
Партија 5. Двокомпонентни хлордиоксид
Партија 6. Полиелектролит анјонски
Партија 7. Креч
Напомена: понуђач треба да заокружи број партије за коју конкурише. Уколико
конкурише за више партија, по потреби, образац копирати у потребном броју
примерака.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – добра - хемикалије које се користе у
процесу производње воде за пиће
Партија 1. PAC

50 тона

10% водени раствор полиалуминијумхидроксидхлоридсулфата (растворена
компонента у свом хемијском саставу мора имати умрежену сулфатну групу због
ефикасности у постојећим условима флокулације)
Физичко - Хемијске карактеристике:
Al2O3 9 ± 0,5 %
Хлориди 10 ± 1 %
Сулфати 1,5 ± 0,5 %
Базидитет 63 ± 1%
Густина 1,2 ± 0,05 g/cm3
pH
3 ± 0,5
Тачка мржњења - 10 (минус 10) ºC
Метали: У оквиру дозвољених параметара по захтеваним стандардима из
конкурсне документације
-

Приликом испорука обавезујемо се да доставимо отпремнице, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену шаржу по
стандарду SRPS (EN) 883:2007

-

Рок трајања је 6 месеци од датума производње, притом обавезујемо се да
полиалуминијум-хлорид који ћемо испоручивати при испоруци неће бити
старији од једног месеца од датума производње.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

45 дана од дана достављања фактуре,
на рачун понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/
10 дана
Рок испоруке
Место и начин испоруке

Рашка, магацин наручиоца

Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
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додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара Наручиоцу обавезујемо се да
ћемо доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.

Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________
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Партија 2. Хлор

1 700 килограма

Обавезујемо се да приликом испоруке доставимо: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену.
Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
45 дана од дана достављања
фактуре, на рачун понуђача

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде/мин 60 дана/

Сукцесивно у року од 5 дана
од дана пријема наруџбенице
Добра која понуђач
испоручује наручиоцу не могу
бити старија од половине
рока употребе прописане за
одређено добро, као и да
немају скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца

Рок испоруке
Гарантни период

Место и начин испоруке

Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.
Напомена за ову партију:
Понуђач преузима боце од наручиоца, по захтеву наручиоца, пуни их и испоручује
наручиоцу, по захтеву наручиоца до количина одређених у техничким
спецификацијама. Понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама по
претходно издатим наруџбеницама од стране наручиоца.

Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________
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Партија 3.
Партија 3. Алуминијум сулфат

40 тона

Обавезујемо се да приликом испоруке доставимо: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену.
Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
Рок и начин плаћањ

45 дана од дана достављања фактуре, на
рачун понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/
Рок испоруке
Гарантни период

Место и начин испоруке

Сукцесивно у року од 5 дана од дана
пријема наруџбенице
Добра која понуђач испоручује наручиоцу
не могу бити старија од половине рока
употребе прописане за одређено добро,
као и да немају скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца
по претходно издатим наруџбеницама од
стране наручиоца

Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
_______________________________
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Партија 4.
Сумпорна киселина

96%-98% концетрована

24 тона

Обавезујемо се да приликом испоруке доставимо: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену.
Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
45 дана од дана достављања фактуре, на
рачун понуђача

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде/мин 60 дана/

Сукцесивно у року од 5 дана од дана
пријема наруџбенице
Добра која понуђач испоручује
наручиоцу не могу бити старија од
половине рока употребе прописане за
одређено добро, као и да немају
скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца
по претходно издатим наруџбеницама од
стране наручиоца

Рок испоруке
Гарантни период

Место и начин испоруке

Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујемо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.
НАПОМЕНА-ЗА
ОВУ
ПАРТИЈУ,ПОСУДЕ
НАРУЧИОЦА
ЗА
ТАНСПОРТ
КИСЕЛИНЕ,ЗАПРЕМИНЕ 60 ЛИТАРА,МОРАЈУ СЕ ПУНИТИ КОЛИЧИНОМ ОД 60 КГ.СВАКА
ПОСУДА МОРА ДА ИМА ОВЕРЕНУ НАЛЕПНИЦУ СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА:НАЗИВ
РОБЕ,САСТАВ,КОЛИЧИНА,ДАТУМ УТОВАРА И СЛ.
Посуде наручиоца ће понуђач преузети од наручиоца при првој испоруци. (оставља
сопствене пуне на реверс, а преузима празне)
Датум
_____________________________

Понуђач
М. П.

________________________________
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Партија 5.
Двокомпонентни хлордиоксид

800 кг А + 800 кг Б

Комерцијални назив : Двокомпонентни прашкасти препарат Хемијска формула:
ClO2
Стандард за испоруку и квалитет :
EN 12671 : 2000(SRPS EN 12671:2009)
Захтеви квалитета :
Компонента А (Na – хлорит и адитиви) CAS No:7758-19-2
Изглед : гранулирани прашак
Боја : бела
Компонента Б (Na – бисулфатмонохидрат и адитиви)CAS No:7681-38-1
Изглед : кристал
Боја : бела
-

Обавезујемо се да приликом испоруке доставим: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену шаржу по
стандарду SRPS (EN) 12671:2008

Двокомпонентни хлордиоксид Рок при испоруци не сме бити старија од половине
рока употребе прописане за предметно добро
Напомена: Захтеване карактеристике траженог добра јесу у свему према ГЛАВНОМ
ПРОЈЕКТУ БР. 43897/4-10 „АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ППВ НА КОПАОНИКУ У ЦИЉУ
ЗАМЕНЕ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА БЕЗ ПРОМЕНЕ КАПАЦИТЕТА“ који је израдио
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ БЕОГРАД.

Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
Рок и начин плаћања

45 дана од дана достављања фактуре, на
рачун понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/
Рок испоруке
Гарантни период

Сукцесивно у року од 5 дана од дана
пријема наруџбенице
Добра која понуђач испоручује
наручиоцу не могу бити старија од
половине рока употребе прописане за
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одређено добро, као и да немају
скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца
по претходно издатим наруџбеницама
од стране наручиоца

Место и начин испоруке

Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
______________________________
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Партија 6.
Полиелектролит/анјонски

200 кг

Обавезујемо се да приликом испоруке доставимо: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену.
Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
Рок и начин плаћања

45 дана од дана достављања фактуре, на
рачун понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/
Рок испоруке
Гарантни период

Сукцесивно у року од 8 дана од дана
пријема наруџбенице
Добра која понуђач испоручује наручиоцу
не могу бити старија од половине рока
употребе прописане за одређено добро,
као и да немају скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца

Место и начин испоруке
Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________
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Партија 7.
Креч

5 тона

Обавезујемо се да приликом испоруке доставимо: отпремницу, произвођачку
спецификацију, извештај о испитивању и здравственој исправности издат од
акредитоване лабораторије (ГЗЗJЗ или друге) за испоручену.
Укупна цена без ПДВ-а у дин.
Укупна цена са ПДВ-ом у дин.
Рок и начин плаћања

45 дана од дана достављања фактуре, на
рачун понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/
Рок испоруке
Гарантни период

Сукцесивно у року од 8 дана од дана
пријема наруџбенице
Добра која понуђач испоручује наручиоцу
не могу бити старија од половине рока
употребе прописане за одређено добро,
као и да немају скривене недостатке.
Рашка, магацин наручиоца

Место и начин испоруке
Понуђач изјављује да наведена добра испуњавају све потребне услове квалитета како
би се употребљавала у процесу производње воде за пиће, и уколико нам буде
додељен уговор о јавној набавци уз испоруку добара обавезујемо се да ћемо
Наручиоцу доставити Атесте издате од стране акредитоване установе/лабораторије у
Републици Србији да добра која испоручујермо испуњавају услове за употребу у
процесу производње воде за пиће.
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________

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.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ
Хемикалија које се користе у процесу производње воде за пиће
:
_____________________________________
/навести назив партије/
Закључен између:
1. ЈКП „Рашка“из Рашке, Душанова 2а, кога заступа Директор Радомир Јаћовић (у
даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. _________________________________________________ (пословно име и седиште
Понуђача), кога заступа директор ________________________________ (у даљем
тексту: Понуђач), порески идентификациони број ________________, матични број
____________________, број текућег рачуна ____________________, с друге стране.
2а) Почунађач учествује са следећим подизвођачима:
А)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Подизвођача), кога заступа директор ______________________
порески
идентификациони број ____________, матични број ____________________, број
текућег рачуна ____________________,
Б)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Подизвођача), кога заступа директор ______________________
порески
идентификациони број ____________, матични број ____________________, број
текућег рачуна ____________________,
Ц)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Подизвођача), кога заступа директор _____________________
порески
идентификациони број ____________, матични број ____________________, број
текућег рачуна ____________________,
2б) Понуђач је учесник у заједничкој понуди са следећим понуђачима:
А)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Понуђача који је учесник у заједничкој понуди), кога заступа директор
_________________ порески идентификациони број ____________, матични број
____________________, број текућег рачуна ____________________,
Б)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Понуђача који је учесник у заједничкој понуди), кога заступа директор
_________________ порески идентификациони број ____________, матични број
____________________, број текућег рачуна ____________________,
Ц)_________________________________________________ (пословно име и седиште
Понуђача који је учесник у заједничкој понуди), кога заступа директор
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_________________ порески идентификациони број ____________, матични број
____________________, број текућег рачуна ____________________,
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним
набавкама, на основу позива објављеног у на Порталу ЈН и Порталу Службених Гласила
РС и на основу конкурсне документације објављене на Порталу ЈН, спровео отворени
поступак јавне набавке хемикалија које се користе у процесу производње воде за пиће,
ЈН 11/2020 и да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача за куповину
_________________________________ (навести назив партије).
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја ___________________________________________
(навести назив партије).
Члан 3.
Укупну цену чине:
– цена предмета уговора у износу од ____________________________
словима:_____________________________) динара
– порез на додату вредност у износу од ____________________
(словима:____________________________________) динара, тако да
укупна
уговорена
цена
износи
______________________
(словима:__________________________) динара.
Цене су фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од дана пријема рачуна врши уплате на
текући рачун понуђача број ________________________ код _________________ банке
Члан 5.
Понуђач се обавезује да испоручује предмет уговора у свему према условима из
прихваћене понуде број _________ од _________ године.
Место испоруке је:
Партија 1. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Партија 2. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Партија 3. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Партија 4. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
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Партија 5. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Партија 6. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Партија 7. Франко Рашка према диспозицији добијеној од стране Наручиоца
Члан 6.
Понуђач се обавезује да предмет партије број 1. Испоручи у две туре по 25 тоне,
Понуђач се обавезује да предмет партије број 2. испоручи сукцесивно у року од 5 дана
од пријема наруджбенице Наручиоца
Понуђач се обавезује да предмет партије број 3. испоручи сукцесивно у року од 5 дана
од пријема наруджбенице Наручиоца (у 8 испорука по 5 тона)
Понуђач се обавезује да предмет партије број 4. испоручи сукцесивно у року од 5 дана
од пријема наруджбенице Наручиоца (у 12 испорука по 2 тоне)
Понуђач се обавезује да предмет партије број 5. испоручи сукцесивно у року од 5 дана
од пријема наруджбенице Наручиоца, по захтеву наручиоца у погледу количине.
Понуђач се обавезује да предмет партије број 6. испоручи одједном 200 кг. у року од 5
дана од пријема наруджбенице Наручиоца
Понуђач се обавезује да предмет партије број 7. испоручи одједном 5 тона у року од 5
дана од пријема наруджбенице Наручиоца
Понуђач се обавезује да сва добра испоручи у року од 5 дана од дана пријема
наруџбенице Наручиоца, осим партије 1. Рок испоруке за Партију 1. је 10 дана.
Понуђач се обавезује да испоручује добра која испуњавају све потребне услове
квалитета како би се употребљавале у процесу производње воде за пиће.
Понућач се обавезује да уз испоручена добра преда Атесте издате од стране
акредитоване установе/лабораторије у Републици Србији којима потврђују да добра
испуњавају све потребне услове за употребу у процесу производње воде за пиће
Понуђач се обавезује да уз добро које је предмет овог уговора достави декларацију
произвођача добара на којој ће бити уписанa врста материјала, порекло робе и
произвођач, а на основу које Продавац преузима одговорност за квалитет испоручених
добара.
Приликом испоруке предметних добара понуђач је у обавези да преда потписану
отпремницу, а обавеза представника наручиоца је да својим потписом на отпремници
потврди примљену количину робе. Уколико представник наручиоца има примедбу на
квантитет примедбу ће ставити одмах, а што се квалитета тиче исту ће ставити у
тренутку сазнања да роба не одговара траженом квалитету.
Члан 7.
Понуђач се обавезује да у року од седам дана од дана потписивања уговора Наручиоцу
достави меницу за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне вредности
уговора и менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице у надлежној
банци у циљу наплате у висини од 10% од укупне вредности уговора и картон
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депонованих потписа. Меница – овлашћење за добро извршење посла ће важити још
десет дана од дана истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац има право да уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором односно уколико буде испоручивао хемикалије које нису у складу са
техничком спецификацијом дефинисаном у конкурсној документацији
Члан 8.
Наручилац задржава право да у случају сумње у тражене карактеристике добара
изврши њено тестирање у акредитованој лабораторији и уколико се покаже да је
неодговарајућа, Испоручилац се обавезује да надокнади купцу трошкове тестирања.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У
супротном, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Краљеву.
Члан 10.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних
прописа.
Члан 11.
Саставни део овог уговора је Понуда Понуђача бр. ______________ од
дана ________________ образац структуре цена који су достављени уз
понуду и конкурсна документација Наручиоца бр. _________
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припадају по 3 (три) примерка.

Понуђач
__________________

Наручилац
__________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1 –PAC

50 Тона

Јединична цена / 1 тона
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Цена за 50 тона
Франко Рашка
Без пдв-а
( две испоруке)
Са свим трошковима

динара

....................................... динара

Укупна цена за 25 тона (1 испорука) ___________________________ дин са пдв-ом

место..............
датум...............

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................
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ПАРТИЈА 2 – ХЛОР

1 700 килограма

Јединична цена / 1 килограм
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Укупна цена без пдв-а
1.700 килограма Франко Рашка са свим
трошковима
Износ пдв-а на укупну цену

динара

.......................................... динара

......................................... динара

Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

.......................................... динара

Напомена за ову партију:
Понуђач преузима боце од наручиоца, по захтеву наручиоца, пуни их и испоручује
наручиоцу, сукцесивно по захтеву наручиоца до количина одређених у техничким
спецификацијама. Понуђач је у обавези да добра испоручује у количинама по
претходно издатим наруџбеницама од стране наручиоца.
место..............
датум...............

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................
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ПАРТИЈА 3 - Алуминијум сулфат

40 тона

Јединична цена / 1 тона
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Укупна цена без пдв-а
40 тона
Франко Рашка
Са свим трошковима
Износ пдв-а на укупну цену

динара

.......................................... динара

......................................... динара
Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

место..............
датум...............

.......................................... динара

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/20 40/47

ПАРТИЈА 4 – Сумпорна киселина 96%-98% koncentrovana

24 тона

Јединична цена / 1 тона
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Укупна цена без пдв-а
24 тонa
Франко Рашка
Са свим трошковима
Износ пдв-а на укупну цену

динара

.......................................... динара

......................................... динара

Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

.......................................... динара

НАПОМЕНА-ЗА
ОВУ
ПАРТИЈУ,ПОСУДЕ
НАРУЧИОЦА
ЗА
ТАНСПОРТ
КИСЕЛИНЕ,ЗАПРЕМИНЕ 60 ЛИТАРА,МОРАЈУ СЕ ПУНИТИ КОЛИЧИНОМ ОД 60 КГ.СВАКА
ПОСУДА МОРА ДА ИМА ОВЕРЕНУ НАЛЕПНИЦУ СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА: НАЗИВ
РОБЕ, САСТАВ, КОЛИЧИНА, ДАТУМ УТОВАРА И СЛ.
Посуде наручиоца ће понуђач преузети од наручиоца при првој испоруци. (оставља
сопствене пуне на реверс, а преузима празне)

место..............
датум...............

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................
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ПАРТИЈА 5 - Двокомпонентни хлордиоксид

800 кг А + 800 кг Б

Јединична цена / 1 кг А + А кг Б
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
минимална количина по једној испоруци
је 50 кг
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................

....................................
Укупна цена без пдв-а
800 кг А + 800 кг Б
Франко Рашка
Са свим трошковима

.......................................... динара

Износ пдв-а на укупну цену

......................................... динара

Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

место..............
датум...............

динара

.......................................... динара

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................
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ПАРТИЈА 6 - Полиелектролит/анјонски

200 кг

Јединична цена / 1 кг
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Укупна цена без пдв-а
200 кг
Франко Рашка
Са свим трошковима
Износ пдв-а на укупну цену

динара

.......................................... динара

......................................... динара
Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

место..............
датум...............

.......................................... динара

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................
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ПАРТИЈА 7 Креч

5 тона

Јединична цена / 1 тона
Франко Рашка

........................................ динара без пдв

Стопа пдв-а
Износ пдв-а на јединичну цену

.......................................
....................................

Укупна цена без пдв-а
5 тона
Франко Рашка
Са свим трошковима
Износ пдв-а на укупну цену

.......................................... динара

......................................... динара

Укупна цена са пдв-ом
Франко Рашка

место..............
датум...............

динара

.......................................... динара

М.П.

потпис овлашћеног лица
...................................................

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/20 44/47

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 11/20 45/47

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара- хемикалиај које се користе у процесу производње воде
за пиће јн бр. 11/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке добара-хемикалија које се користе у процесу производње
воде за пиће јн бр. 11/20 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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