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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број 1.1.9/16, заведене под деловодним бројем 01-533/16. од 06.04.2016. и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.1.9/16, заведене под деловодним
бројем 01-533-1/16 од 06.04.2016. припремљена је

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Предизоловане цеви и фитинг
ЈН бр. 1.1.9/16
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

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.
Техничка
документација
и
планови,
односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
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
Прилог 2

Страна
3
4

5-10

10

11-19
20-27
28-31
32-34
35,36
37
38
39,40

Укупан број страна конкурсне документације: 40
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Топлана - Шабац“ Шабац
Адреса: Шабац, Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Интернет страница: www.toplanasabac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи поступком јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.9/16 су добра – Предизоловане цеви и фитинг.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
- није резервисана јавна набавка
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Никола Лазаревић - Службеник за јавне набавке
Е - mail адреса: nikolalazarevic@toplanasabac.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.9/16 су добра – Добра у области енергетике
2. Партије
Набавка није обликована по партијама:
3.Опис набавке: Предизоловане цеви и фитинг
Набавка обухвата предизоловане цеви и фитинг намењене уградњи у вреловодни
систем ЈКП „Топлана Шабац.
Набавка се спроводи ради обављања: реконструкције дела мреже вреловодног
система ЈКП „Топлана Шабац“ и евентуалног прикључења корисника .
Ознака из општег речника набавке
- 44163120 - цеви за даљинско грејање
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (ВРСТА, КОЛИЧИНА)

Спецификација – предизоловане цеви и фитинг
Предизоловане цеви (дужине 6
m)

m

ком

Ø 219.1
60
10
Ø 88,9
288
48
Ø 60,3
42
7
Ø 42,4
48
8
Предизоловане чврсте тачке
Ø 273
..........................2 ком
Ø 139,7
..........................8 ком
Ø 114,3
..........................2 ком
Ø 88,9
..........................4 ком
Ø 76,1
........................10 ком
Ø 60,3
..........................6 ком
Ø 42,4
..........................2 ком
Предизоловани цевни лукови R=1.5d, угао 90°
Ø 219.1
..........................4 ком
Ø 139,7
..........................8 ком
Ø 114,3
..........................4 ком
Ø 88,9
........................16 ком
Ø 60,3
........................12 ком
Ø 42,4
..........................4 ком
Етажна Т рачва (егал) са луком 45°
Ø 139,7
..........................2 ком
Ø 114,3
..........................2 ком
Ø 88,9
..........................4 ком
Ø 76,1
..........................4 ком
Ø 60,3
..........................4 ком
Ø 48,3
..........................2 ком
Етажна Т рачва са луком 45°
Ø 48,3 - Ø 42,4 - Ø 48,3
..........................2 ком
Паралелени етаж са луком огранка 90° (редукција)
Ø 219.1 - Ø 48,3 - Ø 219.1
...........................2 ком
Ø 139,7 - Ø 42,4 - Ø 139,7
...........................2 ком
Ø 139,7 - Ø 48,3 - Ø 139,7
...........................6 ком
Ø 88,9 - Ø 42,4 - Ø 88,9
...........................4 ком
Ø 76,1 - Ø 60,3 - Ø 76,1
...........................6 ком
Термоскупљајућа спојница – сет (чаура, термоскупљајући
рукавци, чеп за одзраку, конусни чеп, заптивка чепа, ПУР маса)
Ø 273
..........................4 ком
Ø 219,1
........................22 ком
Ø 88,9
........................70 ком
Ø 76.1
........................24 ком
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Ø 60,3
Ø 48,3
Ø 42,4
Завршна капа
Ø 219,1
Ø 139,7
Ø 114,3
Ø 88,9
Ø 76.1
Ø 60,3
Гумени прстен (пролаз кроз зид)
Ø 219,1
Ø 139,7
Ø 114,3
Ø 88,9
Ø 76.1
Ø 60,3
Ø 42,4


.........................36 ком
.........................36 ком
.........................20 ком
...........................2 ком
...........................2 ком
...........................2 ком
...........................4 ком
...........................4 ком
...........................4 ком
...........................2 ком
...........................2 ком
...........................4 ком
...........................4 ком
...........................4 ком
...........................6 ком
...........................2 ком

ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ
Општи захтеви:

Предизоловани вишеслојни систем за даљинско грејање чине челичне радне цеви и арматура,
полиуретанска термичка изолација, спољашњи обложни омотач од полоетилена високе густине
и жице за детекцију цурења. Предизоловани вишеслојни систем мора бити у складу са
последњом верзијом европског стандарда за предизоловане системе EN 13941 или
одговарајући, као и за поједине компоненте предизолованих система:
EN 253 или одговарајући - за предизоловане цеви,
EN 448 или одговарајући - зa предизоловане фитнге
EN 489 или одговарајући - за термоскупљајуће спојнице, узимајући у обзир и:
 радне параметре
Температуре и максимални радни притисак за непрекидан рад са топлом водом:
0
0
напојни вод
120
C (вршно 140 C)
0
повратни вод
65
C
0
min. температура
10
C
max. радни притисак
25,0 bar
испитни притисак
32,5 bar
 радне услове
Систем није у раду 180 дана, током˝летњег˝ периода.
Систем је у раду 180 дана, али ради у циклусима (дневни-ноћни радни услови). Испорука
00
0
00
0
топлотне енергије престаје у 21 сваке вечери на 65 C и почиње у 3 ујутру са 45 C.
0
Уколико је спољна температура испод -6 C нема прекида у испоруци топлотне енергије.
Предизоловани вишеслојни системи за развод вреле воде биће директно положени под земљу.
 Квалитет воде
Табела дата доле у тексту представља тренутан просечан квалитет воде у систему даљинског
грејања:
Тврдоћа
< 0,05 0dh
Проводљивост
400 - 600 μS/cm
pH
8.5 – 9.5
Растворен кисеоник < 0,02 mg/l
Гвожђе
< 0,05 mg/l
Cl< 20 mg/l.
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ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ИСПОРУКУ КОМПОНЕНТИ ПРЕДИЗОЛОВАНИХ СИСТЕМА:

1.

Предизоловане цеви
EN 253

предизоловане цеви, треба да буду усаглашене са захтевима стандарда EN 253 ( важеће
издање) или одговарајућег.
1.2 понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих цеви и да достави
примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском снадарду EN 10204 или
одговарајућег..
1.3
предмет овог поступка су предизоловане цеви, стандардизованих димензија из
спецификације
1.1

технички услови за израду и испоруку:
 челична радна цев, треба да буде усаглашена са захтевима стандарда:
- EN 10216-2 за башавне челичне цеви, димензија од DN40 дo DN150, у квалитету P235GHTC1..
- EN 10216-2 или EN 10217-2; или EN 10217-5 или одговарајућег, за бешавне и шавне челичне
цеви, димензија DN200 и веће, у квалитету P235GH-TC1
- EN 253 или одговарајућег., за пречнике и дебљине зида са толеранцијама.
- ISO 6761 , за припрему крајева челичне радне цеви.
- EN 253:, (SRPS EN 10216-2, SRPS EN 10217-2; SRPS EN 10217-5) или одговарајући,за
обележавање.
+50
+100
* цеви су дефинисаних дужина и максималних толеранција: 6.000
mm,12.000
mm и
+100
16.000
mm.
 полиуретанска тврда изолациона пена (ПУР), треба да буде усаглашена са захтевима
EN 253 или одговарајућег.
 полиетиленска обложна цев (ПE), треба да буде усаглашена са захтевима EN 253 или
одговарајућег.
1. Систем за детекцију влаге-алармни систем, треба да буде усаглашен са захтевима EN
14419 или одговарајућег.
* систем се састоји од две жице (KalCu, Cu) различитих боја (сигналана и алармна), које су
заливене у изолацију предизоловних цеви и на самим крајевима су неизоловане ради
повезивања на систем дојаве за мерење влаге и откривања прекида у траси.
2. Предизолована цев, треба да буде усаглашена са захтевима стандарда EN 253 (важеће
издање) или одговарајућег.
* слободни крајеви челичне цеви су дефинисаних дужина са максималном толеранцијом:
+100
150
mm,
1.4.

2.

Предизоловани лукови
EN 448

предизоловани лукови, треба да буду усаглашени са захтевима стандарда EN 448
(важеће издање) или одговарајућег.
2.2 понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих лукова и да достави
примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајућег.
2.3 предмет овог поступка су предизоловани лукови, стандардизованих димензија од из
0
спецификације, са углом кракова 90 , за радијусе R=1.5D. Димензије кракова су L=1000 mm за
пројектну класу „B“, (DN≤300 mm)
2.1
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технички услови за израду и испоруку предизолованих лукова у свему су исти као и за
цеви, осим:
- испитивања заварених спојева за челичне делове и обложне цеви, који треба да су у
складу са EN 448 или одговарајућег.
- предизоловани лукови, треба да су усаглашени са захтевима стандарда EN 448 (важеће
издање) или одговарајућег.
2.4.

4.

Преизолована чврста тачка
EN 448

4.1. предизоловане чврсте тачке, треба да буду усаглашне са захтевима европског стандарда
EN 448 .
4.2 понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених преизованих чврстих тачки и да достави
примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или
одговарајућег.
4.3 премет овог поступка су преизоване чврсте тачке, стандардизованих димензија из
спецификације. Дужина предизоване чврсте тачке је L=1500 mm за пројектну класу „B“,
(DN≤300 mm).
4.4. технички услови за израду и испоруку преизованих чврстих тачки у свему су исти као и за
цеви, осим:
- испитивања заварених спојева за челичне делове и обложне цеви, који треба да су у
складу са EN 448 или одговарајућег,a
- предизоловане чврсте тачке, треба да су усаглашене са захтевима стандарда EN 448 или
одговарајућег..
4.5. понуђач је у обавези да достави податке о максималним силама које понуђене
предизоване чврсте тачке могу да прихвате. Тражене податке доставити на оригиналном
документу произвођача предизолованих чврстих тачака.

5.

Предизоловане рачве
T – рачве
EN 448

5.1 предизоловане T рачве, треба да буду усаглашне са захтевима стандарда EN 448.
5.2 понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих рачви и да достави
примерак уверења/серификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204.
5.3 предмет овог поступка су предизоловани T рачве, стандардизованих димензија из
спецификације. Димензије кракова су L=1000 mm за пројектну класу „B“, (DN≤300 mm).
технички услови за израду и испоруку предизолаваних рачви у свему су исти као и за
цеви, осим:
- испитивање заварених спојева за челичне делове и обложне цеви, који треба да су у
складу са EN 448, a
- предизоловане рачве треба да су усаглашне са захтевима стандарда EN 448 (важеће
издање),
Препорука: иако стандард дозвољава угаони спој на рачвама, препорука је да се на истим
извуче грло и да се угаони спој преведе на суочени заварени спој, у циљу обезбеђења
услова за квалитетну дефектоскопску контролу.
5.4.
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Неумрежена термоскупљајућа спојница са
чеповима, тип I
EN 489

6.

Термоскупљајућа спојница је двоструко заптивајући систем, који се састоји од PEHD-спојнице
са термоскупљајућим својствима, два PE-заварена чепа и две термоскупљајуће
манжетне које служе за заптивање спојнице на оба прелаза ка обложној цеви. Монтажа
манжетни следи након наливања ПУР-пене у спојницу.
Понуђач је у обавези да достави податке везане за термоскупљајуће спојнице, а посебно:
6.1.
термоскупљајућа спојница треба да буде усаглашена са захтевима европског
стандарда EN 489 или одговарајућег.
6.2. понуђач треба да наведе призвођача/е нуђених термоскупљајућих спојница и достави
примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204.
6.3 предмет овог поступка су термоскупљајуће спојнице, које морају бити стандардизоване
дужине L=700 mm за пројектну класу „B“ и „C“..
6.4
понуђач је у обавези да предметне термоскупљајуће спојнице испоручи са свом
неопходном пратећом монтажном опремом (манжетне, бутил и каучук, чепови, буксне,
одстојници), све запаковано у склопу спојнице, тако да не дође до раздвајања током транспорта
и складиштења.



НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА

Квалитет испоручених добара морају одговарати у потпуности техничким захтевима из
конкурсне документације, као и достављеној техничкој документацији током поступка
набавке.
Документација која се доставља уз понуду су извештаји са тестирања од стране
овлашћене организације или технички досије произвођача за
за:
- Предизоловане цеви ЕН 253 или одговарајућег
- Предизоловани фитинг ЕН 448 или одговарајућег
- Термоскупљајуће спојнице ЕН 489 или одговарајуће
Контрола квалитета испоручених добара вршиће се по испоруци добара fco "Топлана Шабац".
Наручилац задржава право да за потребе контроле квалитета ангажује акредитовану
институцију по свом избору, у том случају оцена акредитоване институције је
мериторна.


РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Рок за испоруку добара може бити најкраћи 4 дана, а најдужи 15 дана,од дана
потписивања уговора.


МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Место испоруке добара је Топлана Тркалиште у Шапцу, Ђуре Јакшића 1.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Набавка добара је таквог карактера да не постоји потреба за техничким описом коју би
пратила техничка документација и планови, који су мимо техничког описа добара из
претходног поглавља.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

1.1.





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 понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

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

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу:
- финансијског капацитета
Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, мора да буде већи од
8.000.000,00 динара.
Уколико се понуда подноси за групу понуђача, понуђачи могу заједно да испуне
наведени услов.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач и подизвођач могу заједно да
испуне наведени услов
У последње три године, понуђач је могао да искаже негативан пословни резултат само
за једну пословну годину, у противном понуђач не успуњава услов јавне набавке.
Уколико се понуда подноси за групу понуђача, сваки понуђач из заједничке понуде
мора да испуни напред наведени услов.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач и подизвођач морају да испуне
наведени услов
Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за
достављеног биланса стања и успеха), није могао
противном, понуђач не успуњава услов јавне набавке .
Уколико се понуда подноси за групу понуђача, сваки
мора да испуни напред наведени услов.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач
наведени услов

6 (шест) месеци (из последњег
је да има блокиран рачун, у
понуђач из заједничке понуде
и подизвођач морају да испуне
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- пословног капацитета
Под довољним пословним капацитетом наручилац подразумева:
Испоручена добра - предизоловане цеви и фитинг у протеклe 3 (три) године, морају
укупно имати већу вредност од 8.000.000,00 динара
Уколико се понуда подноси за групу понуђача, понуђачи могу заједно да испуне
наведени услов.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач и подизвођач могу заједно да
испуне наведени услов
- кадровског капацитета
Под кадровским капацитетом наручилац подразумева минимум 5 (пет) стално
запослених радника
Уколико се понуда подноси за групу понуђача, понуђачи могу заједно да испуне
наведени услов.
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач и подизвођач могу заједно да
испуне наведени услов.
1.3.

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.

1.4.

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.

1.5.

други услови о испуњености услова јавне набавке

- СРПС ИСО 9001/ ИСО 9001
Сертификовани систем менаџмента квалитета за произвођача предизолованих цеви и
фитинга.
Неопходни други документи:
- Сертификати и лабораторијска испитивања (извештаји) за :
- Предизоловане цеви према ЕН 253 или одговарајућем
- Предизоловани фитинг према ЕН 448 или одговарајућем
- Термоскупљајуће спојнице према ЕН 489 или одговарајућем
- Извод из каталога или другу техничку документацију којом се потврђују
тражене карактеристике за наведене ставке из спецификације (копија).
У случају заједничке понуде:
- Правни акт између учесника у заједничкој понуди: оригинал уговор између учесника у
заједничкој понуди.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.
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стр. 14 конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона.


Испуњеност обавезних услова услова се може доказати изјавом о регистрацији
у регистру понуђача - стр. 16 конкурсне документације.
( изјава садржи и изјаву о доказима из чл. 75. ст. 2 и чл. 76 Закона).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Могући
тражени докази су наведени на страници 12-13 конкурсне документације
(уоквирен текст).
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача:
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Изјавом о регистрацији у регистру понуђача могу бити обухваћени они који си
регистровани, остали могу испуњеност обавезних услова доказивати да друге
описане начине.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак
3. стр. 15 конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Изјавом о регистрацији у регистру понуђача, понуђач може доказивати
испуњеност обавезних услова од стране подизвођача.

Наручилац оставља могућност да понуђачи доказивање испуњености услова јавне
набавке 1.1.9/16 се доказују и на други начин уз достављање следећих доказа:
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За доказивање обавезних услова из члана 75. Закона:
-

-

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење 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;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

За доказивање додатних услова из члана 76. Закона обавезно је
доставити:
-

за тражени финансијски капацитет
извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа - Агенција за
привредне регистре (БОН ЈН), или
биланс стања за претходне три године за које је биланс урађен (2012,2013 и
2014), или извод из тог биланса стања. Доказивање дела везаног за блокаду
рачуна није потребно обзиром да су подаци јавно доступни (сајт НБС-принудна
наплата);

-

за тражени пословни капацитет
Списак најважнијих испоручених добара, са потврдама наручилаца. Понуђач
доставља потврду (потврде) наручилаца о испорученим предметним добрима у
протекле 3 (три) године – потврде - оригинали (оверени и потписани од
наручилаца) и гласе: за потребе ЈН 1.1.9/16.

-

за тражени кадровски капацитет
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-

-

копија радних књижица за минимално 5 радника запослених на неодређено
време
Доставити следеће податке о кадровском капацитету:
квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме за лица која ће
бити ангажована за извршење предметне јавне набавке.

други докази о испуњености услова јавне набавке
услов: СРПС ИСО 9001/ ИСО 9001
Сертификовани систем менаџмента квалитета за произвођача предизолованих цеви и
фитинга.
доказ: Копија сертификата
Неопходни други документи:
Сертификати и лабораторијска испитивања (извештаји) за :
- Предизоловане цеви према ЕН 253 или одговарајућем
- Предизоловани фитинг према ЕН 448 или одговарајућем
- Термоскупљајуће спојнице према ЕН 489 или одговарајућем
У случају заједничке понуде:
- Правни акт између учесника у заједничкој понуди: оригинал уговор између учесника у
заједничкој понуди.
(Правни акт обавезно мора да садржи: Основне податке за све потписнике подносиоце заједничке понуде; Мора да буде одређен носилац заједничке понуде који
ће потписивати уговор, коме ће се вршити плаћање и сносити основну одговорност за
извршење уговора)
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).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Додатне услове понуђач и подизвођач испуњавају заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити и виду оверених
изјава и неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
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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.
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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке: Предизоловане цеви и фитинг, број 1.1.9-16, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:






Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
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);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

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.
17/40
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне
набавке: Предизоловане цеви и фитинг, број 1.1.9-16, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:






Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
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);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Изјава понуђача - регистриваних у регистру понуђача о испуњености
обавезних услова из члана 75 Закона

На основу члана 78. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и
68/15) за потребе јавне набавке: Предизоловане цеви и фитинг, број 1.1.9-16,
одговорно изјављујем да је : _________________________________ (назив понуђача),
са матичним бројем____________, регистрован у регистру понуђача који води Агенција
за
привредне
регистре
на
интернет
страници
АПР,
са
бројем
предмета__________________.

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.
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VI 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 „Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара, – Предизоловане цеви и фитинг, број 1.1.9/16,
- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.04.2016. године у 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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:


Изјава о испуњености обавезних услова ...

-

у случају понуде са подизвођачем...................

-

у случају заједничке понуде..............................

Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 17
(оверава Понуђач)
Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 18
(оверава Подизвођач)
Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 17
(оверавају Понуђачи из групе, понаособ)



или изјаву о регистрацији у регистру понуђача (уколико је понуђач регистрован)..стр.
19
 или доказе о испуњености обавезних услова према упутству за доказивање обавезних
услова (стр.14 конкурсне док.)
Документа којим се доказује испуњеност додатних услова према упутству за доказивање
додатних услова (стр.14,15 конкурсне док.) везаних за:
финансијски капацитет ..............................................
пословни капацитет .....................................................
кадровски капацитет ....................................................

БОН ЈН (издаје АПР за претходне 3 год.)
или биланс стања за пртходне 3 год за
које је израђен (извод) – копија
Списак испоручених добара, са оригинал
потврдама наручилаца.
(прилог 2,2/1, стр.39,40)
Копија радне књижице мин. 5 запослених
- доставити квалификациону структуру по
врсти и степену стручне спреме за лица која
ће бити ангажована за извршење предметне
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јавне набавке
Документа којим се доказује испуњеност других услова јавне набавке (стр.15 конкурсне док.)
Сертификовани систем менаџмента квалитета за
предмет произвођача СРПС ИСО 9001/ ИСО 9001 ...
- у случају заједничке понуде .....................................
У случају заједничке понуде ........................................

копија
подноси носилац заједничке понуде
Правни акт између учесника у заједничкој
понуди: оригинал уговор између учесника у
заједничкој понуди

Документа којим се доказује квалитет испоручених добара
извештаји са тестирања од стране овлашћене
организације
или технички досије произвођача за:
- Предизоловане цеви (ЕН 253 или одговарајуће)
- Предизоловани фитинг (ЕН 448 или одговарајуће)
- Термоскупљајуће спојнице ЕН 489 или одговарајуће)
 Образац понуде ........………...…………………

-

у случају понуде са подизвођачем....................

-

у случају заједничке понуде..............................



Модел уговора

-

у случају заједничке понуде..............................



Образац структуре понуђене цене…..………

-

у случају заједничке понуде..............................



Образац трошкова припреме понуде…..…..

-

у случају заједничке понуде..............................



Образац изјаве о независној понуди…..…..

-

у случају заједничке понуде..............................



Друга документација

копије

Поглавље VII, tačka 1), 2) Обрaсци; стр: 28
Поглавље VII, tačka 5); стр: 31
(оверава Понуђач)
Поглавље VII, tačka 3); стр: 29
(оверава Понуђач)
Поглавље VII, tačka 4); стр: 30
Поглавље VII, tačka 5); стр: 31
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље VIII; стр: 32-34
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље IХ; стр: 35,36
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље Х; стр: 37
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље ХI; стр: 38
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
извод из каталога или другу техничку
документацију којом се потврђују
тражене карактеристике за наведене
ставке из спецификације (копија).

5. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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 „Топлана - Шабац“,
Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара, – Предизоловане цеви и фитинг, ЈН 1.1.9/16
- НЕ ОТВАРАТИ”.
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – Предизоловане цеви и фитинг, ЈН 1.1. 9/16
- НЕ ОТВАРАТИ”.
„Опозив понуде за јавну набавку добара, – Предизоловане цеви и фитинг, ЈН 1.1. 9/16
- НЕ ОТВАРАТИ”.
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, – Предизоловане цеви и фитинг, ЈН
1.1. 9/16 - 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 (поглавље VII), 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 ПОДИЗВОЂАЧЕ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке,чија вредност не прелази
10% укупне вредности јавне набавке
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.
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Наручилац неће преносити доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
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
2) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу 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 (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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.
Рок плаћања је дефинисан понудом и не може бити краћи од 30 ни дужи од 45 дана, од
дана испостављања рачуна, на основу документа - рачуна са спецификацијом
испоручених добара који испоставља добављач.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручене предизоловане цеви и фитинг не може бити краћа од 2 године
од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара је дефинисан понудом и не може бити краћи од 4 дана, нити дужи
од 15 дана од дана потисивања уговора.
Кашњење са испоруком дуже од седам дана од рока датог у понуди представља основ
за раскид уговора.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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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.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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
Наручилац неће тражити достављање средстава финансијског обезбеђења у
предметном поступку јавне набавке.
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, ЈКП
„Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, електронске поште на е-маил,
nikolalazarevic@toplanasabac.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, а може и указати на евентуално уочене
недостатке и неправилности конкурсне документације, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН: 1.1.9/16 Предизоловане цеви и фитинг.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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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).
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. 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 „Економски
најповољнија понуда“.
матодологија обрачуна за сваки елеменат критеријума
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. Б1
3. Б2

понуђена цена
рок испоруке добра

95 пондер поена
5 пондер поена

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА:



Понуђена цена

Б1

Б1 = 95 х Цена минимално понуђена / Цена понуђена по актуелној понуди


Рок испоруке добара Б2

Б2 = 5 х К минимално / К понуђено
К минимално – минималан рок(број дана) на једној од валидних понуда
К понуђено – број дана по актуелној понуди
Рок за испоруку добара изразити искључиво у броју календарских дана.

Укупан број пондера Б = Б1 + Б2
17. 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
При коришћењу математичких формула за израчунавање броја пондера, обрачун ће се
вршити на 1 децималу.
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У случају једнаког броја пондера (заокружених на 1 децималу по математичким
правилима заокруживања), биће изабрана понуда са нижом понуђеном ценом.
Уколико ни на тај начин не може бити изабран најповољнији понуђач, биће прихваћена
понуда која је прва пристигла.
18. 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 обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail: nikolalazarevic@toplanasabac.rs, факсом на број 015/342-867 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000
Шабац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права 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 којим се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којим се повреде доказују;
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6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара и о извршеној уплати достави доказ у смислу члана 151
став 1. тачка 6) ЗНЈ који садржи следеће елементе
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 253-налог за пренос или 153-налог за уплату;
- позив на број: подаци о бр. ЈН: 11916;
- сврха: ЗЗП ; Наручилац: ЈКП „Топлана – Шабац“; ЈН бр. 11916;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца или налогодавца: назив подносиоца захтева за заштиту права.
Потврда о извршеној уплати мора да буде издата од стране банке и садржи печат
банке, потпис овлашћеног лица банке и датум изршења налога за уплату или налога за
пренос.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона. Уколико понуђач одбије да потпише уговор или га не потпише у
року од 8 дана од дана достављања, наручилац ће закључити уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку: Предизоловане
цеви и фитинг, редни број 1.1.9/16.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)

САМОСТАЛНО

Б)

СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В)

КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ за јавну набавку: Предизоловане цеви и фитинг, редни
број 1.1.9/16

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:

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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.
29/40
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ за јавну набавку:
Предизоловане цеви и фитинг, редни број 1.1.9/16

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:

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Носилац/учесник заједничке
понуде:
______________________

М.П.

Учесник у заједничке понуде
______________________

М.П.

Учесник у заједничке понуде
______________________

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 предвиђених
места, по потреби наведени образац се копира у довољном броју примерака и доставља се
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. По споразуму (Поглавлље VI, тачка 8)
наведени понуђач који у име групе попуњава обрасце из понуде може попунити образац.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: за јавну набавку: Предизоловане цеви и
фитинг, редни број 1.1.9/16

Укупна цена без ПДВ-а

_________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________динара

Рок испоруке добара

_____________дана од дана
потписивања уговора

Други подаци из понуде:
Рок плаћања

___________дана од
испостављања рачуна

дана

Рок важења понуде

____________дана
отварања понуда

од

дана

Гарантни рок за испоручена добра:

____________година од
испоруке добара

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

______________________

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, споразум (Поглавље VI,тачка
8).
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
Е-маил: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

__________________________________________________________________________________________

Број:_______
Датум:______
УГОВОР О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предизоловане цеви и фитинг
Закључен између:
1. ЈКП „Топлана-Шабац“,
са седиштем у Шапцу, ЈКП „Топлана-Шабац“, улица Ђуре Јакшића 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна 105-5700055-91, Назив банке АИК Банка
Телефон 015/342-975, Телефакс 015/342-867;
које заступа директор Срећко Ђурић дипл.правник, (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране
и
2. __________________________________________________,
са седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ _____________, Матични број ________________
Број рачуна___________________, Назив банке______________________
Телефон ______________, Телефакс ___________________;
које заступа __________________________________, (у даљем тексту:
Добављач) с друге стране
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.9/16
Одлука о додели уговора, број ________ од ________ 2016 године.
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од_________2016 године.
Понуђач учествује у јавној набавци:
1) самостално
2) као учесник у заједничкој понуди
(заокружити)
Навести учеснике заједничке понуде:
носилац _______________________________ кога заступа _________________
учесник _______________________________ кога заступа __________________
учесник _______________________________ кога заступа _________________
3) са подизвођачем:______________________________________
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Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Члан 1.
Предмет уговора о јавној набавци мале вредности је испорука добара:
Предизоловане цеви и фитинг у свему према понуди заведеној код добављача бр.
__________ од ________ године (попуњава понуђач) године и заведеној код наручиоца
под бр. __________, ________ године (попуњава наручилац).
Члан 2.
Саставни део уговора о предметној јавној набавци мале вредности су одредбе из
конкурсне документације бр._______ од_________ године (попуњава наручилац).
Члан 3.
Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра из чл.1. овог
уговора извршава у прихваћеном року из понуде бр.____ (попуњава наручилац), од
________ дана.
Испоручена добра морају одговарати по врсти и количини спецификацији из
конкурсне документације, а квалитетом одговарати одредбама конкурсне
документације (део техничке карактеристике), као и достављеној техничкој
документацији током поступка набавке.
Члан 4.
Контрола квалитета испоручених добара вршиће се по испоруци добара fco
"Топлана - Шабац".
Наручилац задржава право да за потребе контроле квалитета испоручених
добара ангажује акредитовану институцију по свом избору, у том случају оцена
акредитоване институције је мериторна.

Члан 5.
У случају испоруке на начин који није предвиђен конкурсном документацијом
или није у складу са понудом Добављача, Добављач се обавезује да усвоји оправдану
рекламацију Наручиоца.
Члан 6.
Вредност јавне набавке из чл. 1 овог уговора је ________________ динара без
ПДВ, а са ПДВ је________________динара.
Вредност укупно испоручених добара током остварења уговора не може бити
већа од уговорене вредности.
Јединичне цене из понуде морају бити исказане у динарима, важеће су током
остварења уговора и не могу се мењати.
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Члан 7.
Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури са јединичним ценама из
понуде бр._____ (попуњава наручилац), на рачун Понуђача бр. __________________ у
року од _________дана.
Члан 8.
Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 4,5,6 и чл. 7 овог уговора.
У случају кашњења са испоруком предмета набавке дуже од седам дана од
рока из члана 3. наручилац ће раскинути уговор.
Члан 9.
Овај уговор се закључује за период међусобног извршења уговорних обавеза.
Члан 10.
За све што није наведено у овом уговору примењиваће се одредбе Закона о
јавним набавкама и Закона о облигационим односима.
Члан 11.
У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП "Топлана-Шабац"

ДОБАВЉАЧ:
_____________________________

Директор
Срећко Ђурић дипл.правник

Директор
_____________________________

_________________________
мп

______________________________
мп
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку: Предизоловане цеви и фитинг, редни број 1.1.9/16
опис

јед.
мере

јединична
цена
(без ПДВ)
3

количи
на

укупно цена
(без ПДВ)

1
2
4
5
Предизоловане цеви (дужине 6 m)
Ø 219.1
m
60
Ø 88,9
m
288
Ø 60,3
m
42
Ø 42,4
m
48
Предизоловане чврсте тачке
Ø 273
ком
2
Ø 139,7
ком
8
Ø 114,3
ком
2
Ø 88,9
ком
4
Ø 76,1
ком
10
Ø 60,3
ком
6
Ø 42,4
ком
2
Предизоловани цевни лукови R=1.5d, угао 90°
Ø 219.1
ком
4
Ø 139,7
ком
8
Ø 114,3
ком
4
Ø 88,9
ком
16
Ø 60,3
ком
12
Ø 42,4
ком
4
Етажна Т рачва (егал) са луком 45°
Ø 139,7
ком
2
Ø 114,3
ком
2
Ø 88,9
ком
4
Ø 76,1
ком
4
Ø 60,3
ком
4
Ø 48,3
ком
2
Етажна Т рачва са луком 45°
Ø 48,3 - Ø 42,4 - Ø 48,3
ком
2
Паралелени етаж са луком огранка 90° (редукција)
Ø 219.1 - Ø 48,3 - Ø 219.1
ком
2
Ø 139,7 - Ø 42,4 - Ø 139,7
ком
2
Ø 139,7 - Ø 48,3 - Ø 139,7
ком
6
Ø 88,9 - Ø 42,4 - Ø 88,9
ком
4
Ø 76,1 - Ø 60,3 - Ø 76,1
ком
6
Термоскупљајућа спојница – сет (чаура, термоскупљајући рукавци, чеп за
одзраку, конусни чеп, заптивка чепа, ПУР маса)
Ø 273
ком
4
Ø 219,1
ком
22
Ø 88,9
ком
70
Ø 76.1
ком
24
Ø 60,3
ком
36
Ø 48,3
ком
36
Ø 42,4
ком
20
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Завршна капа
Ø 219,1
ком
Ø 139,7
ком
Ø 114,3
ком
Ø 88,9
ком
Ø 76.1
ком
Ø 60,3
ком
Гумени прстен (пролаз кроз зид)
Ø 219,1
ком
Ø 139,7
ком
Ø 114,3
ком
Ø 88,9
ком
Ø 76.1
ком
Ø 60,3
ком
Ø 42,4
ком

2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
6
2
Укупно (без ПДВ)

Транспортни и други трошкови (без ПДВ)
Укупно понуда (без ПДВ)
ПДВ
Укупно понуда (са ПДВ)
Упутство како се попуњава образац структуре цене:
Понуђачи попуњавају табелу тако што множе колону (3) са колоном (4) и добијену
вредност уписују у колону (5). Сабирањем колоне (5) добија се вредност УКУПНО ма
без ПДВ, са којима се сабирају евентуални други трошкови – транспортни трошкови
који терете јавну набавку без ПДВ да би се добила вредност УКУПНО без ПДВ на који
се обрачунава ПДВ по стопи од 20% и уписује вредност у предвиђену ћелију-ПДВ, која
кад се сабере са УКУПНО без ПДВ даје вредност УКУПНО са ПДВ.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку Предизоловане цеви и фитинг редни број: 1.1.9/16
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI 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 за јавну набавку: Предизоловане цеви и фитинг, редни број
1.1.9/16, 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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XII Прилог 2
У поступку јавне набавке Предизоловане цеви и фитинг , број 1.1.9/16, за потребе
испуњења услова: пословни капацитет понуђач је дужан да достави:
Списак испоручених добара тражених овом конкурсном документацијом, са износима
датумима и листама купаца.
Уз списак доставити и потврде оверене од наручилаца (Прилог 2/1).
Вредност испручених добара се односи на добра тражена овом конкурсном
документацијом према описаним техничким карактеристикама:
Наручилац- Купац

вредност испручених
добара у динарима на дан
промета

датуми промета
добара

Укупно

Датум
________________

Понуђач
м.п.

__________________

Напомена: Попуњава понуђач; образац се по указаној потреби за додатним попуњавањем
може копирати и умножавати.
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XIII Прилог 2/1
За потребе поступка јавне набавке: Предизоловане цеви и фитинг, број 1.1.9/16
покренутог од стране наручиоца ЈКП „Топлана Шабац“,
Наручилац-купац__________________________ са адресом_________________
тел.__________ и е-маил адресом______________________издаје
ПОТВРДУ
да је Понуђач/продавац_______________________________ испoручио у периоду
2013-2015 година, предизолованих цеви и фитинга :
датуми промета

вредност испоручених добара у
динарима на дан промета

Укупно вредност испоручених
добара
Потврда се издаје за потребе јавне набавке број 1.1.9/16 и за друге намене се не може
користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује

Овлашћено лице наручиоца-купца
мп

____________________________

Напомена: Попуњава наручилац-купац; образац се копира и умножава у више примерака
према потреби.
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