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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке у отвореном поступку 1.3.2/16, заведене под деловодним бројем 01875/16 од. 24.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
1.3.2/16, заведене под деловодним бројем 01-875-1/16 од 24.06.2016. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - Машински радови за потребе
сектора гасификације
ЈН бр. 1.3.2/16
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља
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I

Општи подаци о јавној набавци

II

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.

III

Техничка документација и планови

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова

V

Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

26-68

VII

Модел уговора

69-79

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

80-87
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17- 24
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Укупан број страна конкурсне документације: 87
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/16 су радови – Општи радови у области ниске градње.
2. Партије
Набавка је обликована у три партије, и то:


Партија 1 – Машински радови: изградња кућних гасних прикључака и
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу

Ознака из општег речника набавке - 45351000, КА-06 – Машински инсталатерски
радови
Опис набавке: Набавка се врши ради: машинских радова на изградњи кућних гасних
прикључака , као и машинских радова на интервентом одржавању на дистрибутивном
гасоводу. Набавка подразумева и набавку материјала за изградњу КГП и при
интервенцијама за уградњу у ДГМ.


Партија 2 – Машински радови: изградња немереног дела унутрашње гасне
инсталације (УГИ).

Ознака из општег речника набавке - 45351000, КА-06 – Машински инсталатерски
радови
Опис набавке: Набавка се врши ради извођења машинских радова на изградњи
немерених делова унутрашње гасне инсталације на објектима колективног становања.
Набавка подразумева и набавку материјала за изградњу немереног дела УГИ


Партија 3 – Демонтажа – монтажа мерила протока

Ознака из општег речника набавке: - 45351000, КА-06 – Машински инсталатерски
радови
Демонтажа и монтажа мерила протока у објектима власника гасних инсталација на
територији града Шапца, уз транспорт мерила протока на релацији од објеката
власника гасних инсталација до Топлане „Бенске Баре“ и назад
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Никола Лазаревић - Службеник за јавне набавке
Е - mail адреса: nikolalazarevic@toplanasabac.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И I ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Машински радови бр. 1.3.2/16, Партија 1 - изградња кућних гасних прикључака и
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА)

Структура набавке и техничке спецификације набавке:
МАШИНСКИ РАДОВИ – ИЗГРАДЊА КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА
Опис позиција као и количине испоручених добара и извршених радова по позицијама
су урађене на основу претпостављених просечних потреба током године где се
појављују пропорционално сви елементи описаних радова у наредној години.
Описане потребе у материјалу и радовима су урађене на основу 100 прикључака који
имају све елементе при изради кућних гасних прикључака у пропорционалном односу
према стварно изведеним радовима у претходном периоду.
Табела 1 - испоручени материјал

јединица
мере

количина

м
м
м
м
м

700
30
40
40
20

ПЕ седла 63 са излазом Ø 25
ПЕ седла 90 са излазом Ø 25
ПЕ седла 125 са излазом Ø 25
ПЕ седла 180 са излазом Ø 25 (32)
ПЕ седла 225 са излазом Ø 25 (32)

ком
ком
ком
ком
ком

30
5
4
2
1

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

70
2
8
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком

8
25
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

25
1
1
1

испоручени материјал и фитинг
ПЕ цеви Ø 25
ПЕ цеви Ø 32
ПЕ цеви Ø 40
ПЕ цеви Ø 63
ПЕ цеви Ø 90

ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63
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ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

4
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентил Ø 63
ПЕ вентил Ø 90

ком
ком
ком

5
3
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

8

прелазног комада ПЕ/Ч Ø 25 / 3/4"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 32/ 1"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 40/ 42.4 мм
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 63/ 60,3 мм

ком
ком
ком
ком

65
3
1
1

челичне цеви 1/2"
челичне цеви 3/4"
челичне цеви 1"
челично колено 1/2"
челично колено 3/4"
челично колено 1"

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
6
6
3
3
3

Хидроизолација заштитне челичне цеви, чишћење, нанос
прајмера и поликен траке са преклопом 20 %
прајмер
поликен трака

м

2

1

л
2
м

1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

70
140
140
280
280
140

јединица
мере

количина

м
м
м
м
м

700
30
40
40
20

ПЕ седла 63 са излазом Ø 25
ПЕ седла 90 са излазом Ø 25
ПЕ седла 125 са излазом Ø 25
ПЕ седла 180 са излазом Ø 25 (32)
ПЕ седла 225 са излазом Ø 25 (32)

ком
ком
ком
ком
ком

30
5
4
2
1

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63

ком
ком
ком
ком

70
2
8
2

поцинкована заштитне челичне цеви дужине 1200 мм.
обујмице за фиксирање и ношење заштитне цеви.
хангар вијак Ø 8 x 120 мм
холшраф Ø 8 x 120 мм
типл Ø 10
типл Ø 12
Табела 2 – извршена монтажа

извршена монтажа материјала и фитинга
ПЕ цеви Ø 25
ПЕ цеви Ø 32
ПЕ цеви Ø 40
ПЕ цеви Ø 63
ПЕ цеви Ø 90
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ПЕ спојнице Ø 90

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком

8
25
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

25
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

4
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентил Ø 63
ПЕ вентил Ø 90

ком
ком
ком

5
3
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

8

прелазног комада ПЕ/Ч Ø 25 / 3/4"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 32/ 1"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 40/ 42.4 мм
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 63/ 60,3 мм

ком
ком
ком
ком

65
3
1
1

челичне цеви 1/2"
челичне цеви 3/4"
челичне цеви 1"
челично колено 1/2"
челично колено 3/4"
челично колено 1"

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
6
6
3
3
3

ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125

Хидроизолација заштитне челичне цеви, чишћење, нанос
прајмера и поликен траке са преклопом 20 %
прајмер
поликен трака

м

2

1

л
2
м

1
1

ком

70

ком
ком

140
5

Монтажа челичног фитинга за повезивање полиетиленског
дела и КМРС.

ком

70

Монтажа гасне кугласте славине 3/4"
Монтажа гасне куг. славине 1" или веће

ком
ком

65
5

Монтажа КМРС

ком

70

Испитивање у складу са Правилником о условима за

ком

70

Монтажа поцинковане заштитне челичне цеви дужине 1200
мм.
Монтажа обујмице за фиксирање и ношење заштитне цеви.
Антикорозиона заштита заштитне челичне цеви.
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несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводома притиска до 16 bar-a (Сл. гласник РС бр. 86/15) и
израда потребне документације о извршеном испитивању од
стране овлашћеног лица
Технички преглед са обезбеђењем атестно техничке
документације

ком

70

Потрошни и заптивни материјал

ком

70

Транспортни трошкови материјала и опреме.

ком

70

Прво пуштање природног гаса у кућни гасни прикључак.

ком

70

ком

3

ком

2

Демонтажа заварне капе/чепа у случају накнадног
прикључења објекта корисника.
Припремно завршни радови у случају накнадног
прикључења објекта корисника (пријем налога, припрема
документације, мобилизација опреме за заваривање и
особља)

Спецификација за испоруку и монтажу материјала за изједначење потенцијала металних
маса у кућним мернорегулационим сетовима а према следећем опису (спецификација се
односи на један КМРС)
Тебела 3- испорука и монтажа материјала за изједначење потенцијала по једном КГП
2
Каблови (ПФ кабл 6 мм )
дужине 8 цм - са заштитне цеви на славину
ком
1
дужине 12 цм - са славине на филтер
ком
1
са филтера на колено регулатора
ком
1
са гасне инсталације на на колено
ком
1
ормана сета на врата сета ком
ком
1
дужине 18 цм - са колена на орман сета
ком
1
дужине 52 цм - са колена регулатора на УГИ
ком
1
Обујмице
Поцинкована перфорирана трака дужине 20 цм за заштитну цев
ком
1
Поцинкована перфорирана трака дужине 15 цм за цевни лук
ком
1
Бакарна обујмица Ø 30 мм за гасну славину
ком
1
Бакарна обујмица Ø 22 мм за филтер, лук, УГИ
ком
3
Завртњеви, платне, папучице
Завртањ М8 дужине 40 мм
ком
8
Обичне платне Ø 8 мм
ком
32
Федер платне Ø 8 мм
ком
8
2
Завршетци каблова – папучице за ПФ кабл 6 мм
ком
14
Мерење и израда записника о мерењу од стране правног лица
овлашћеног за наведене послове

ком

1

Структура набавке и техничке спецификације набавке:
МАШИНСКИ РАДОВИ – ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ДИСТРИБУТИВНОЈ ГАСОВОДНОЈ
МРЕЖИ
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Опис позиција као и количине испоручених добара и извршених радова по позицијама
су урађене на основу претпостављених просечних потреба током године где се
појављују пропорционално сви елементи описаних радова у наредној години.
Табела 4 - испоручени материјал

јединица
мере

количина

м
м
м
м
м
м
м
м
м

150
40
80
80
30
30
6
6
6

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

30
4
15
15
6
6
2
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
5
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1
1

ПЕ колено 90° Ø 63
ПЕ колено 90° Ø 90
ПЕ колено 90° Ø 125
ПЕ колено 90° Ø 180
ПЕ колено 90° Ø 225
ПЕ колено 90° Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63

ком
ком
ком
ком

5
1
1
1

испоручени материјал и фитинг
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø

25
32
40
63
90
125
180
225
250

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90
ПЕ спојнице Ø 125
ПЕ спојнице Ø 180
ПЕ спојнице Ø 225
ПЕ спојнице Ø 250
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125
Т комад Ø 180
Т комад Ø 225
Т комад Ø 250

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63
Ø 180/63
Ø 225/63
Ø 250/63
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ПЕ капе Ø 90
ПЕ капе Ø 125
ПЕ капе Ø 180
ПЕ капе Ø 225
ПЕ капе Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентила Ø 63
ПЕ вентила Ø 90
ПЕ вентила Ø 125
ПЕ вентила Ø 180
ПЕ вентила Ø 225
ПЕ вентила Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
1
1
1
1
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

4

јединица
мере

количина

м
м
м
м
м
м
м
м
м

150
40
80
80
24
24
6
6
6

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

25
4
15
10
4
4
2
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
5
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1

Табела 5 – изведени радови

извршена монтажа цеви и фитинга
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø

25
32
40
63
90
125
180
225
250

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90
ПЕ спојнице Ø 125
ПЕ спојнице Ø 180
ПЕ спојнице Ø 225
ПЕ спојнице Ø 250
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125
Т комад Ø 180
Т комад Ø 225

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63
Ø 180/63
Ø 225/63
Ø 250/63
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ПЕ Т комад Ø 250

ком

1

ПЕ колено 90° Ø 63
ПЕ колено 90° Ø 90
ПЕ колено 90° Ø 125
ПЕ колено 90° Ø 180
ПЕ колено 90° Ø 225
ПЕ колено 90° Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90
ПЕ капе Ø 125
ПЕ капе Ø 180
ПЕ капе Ø 225
ПЕ капе Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
1
1
1
1
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентила Ø 63
ПЕ вентила Ø 90
ПЕ вентила Ø 125
ПЕ вентила Ø 180
ПЕ вентила Ø 225
ПЕ вентила Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
1
1
1
1
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

4

Заустављање протока гаса, у случају накнадног прикључења (sqeez off) техником уз
коришћење оригиналне сигурносне опреме у циљу заштите гасовода од оштећења, на
једном месту.
на цеви Ø 25
ком
4
на цеви Ø 32
ком
4
на цеви Ø 40
ком
4
на цеви Ø 63
ком
4
Демонтажа заварне капе/чепа у случају накнадног
прикључења објекта корисника.

ком

3

Припремно завршни радови у случају накнадног
прикључења објекта корисника (пријем налога, припрема
документације, мобилизација опреме за заваривање и
особља)

ком

2

јединица
мере

количина

ком
ком
ком
ком
ком
ком

15
15
15
15
15
15

Табела 6 – интервенције
Интервенције по налогу сектора за гас на КМРС, РС и
мерилима протока
Истицање гаса
1.
Припремно завршни радови
2.
Детекција места истицања гаса
3.
Пражњење дела инсталације
4.
Замена челичног фитинга у склопу МРС
5.
Пуштање гаса у прикључак
6.
Испитивање према правилнику за КГП
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Демонтажа КМРС ( до прелазног комада) и записник о
испитивању заптивености

ком

15

Демонтажа мерила протока и записник о испитивању
заптивености

ком

10

Монтажа мерила протока и записник о испитивању
заптивености

ком

15

Демонтажа и монтажа регулатора притиска и записник о
испитивању заптивености

ком

10

Деблокада регулатора притиска

ком

20

Замена кутије КМРС

ком

10

 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
Радови морају бити извршени према важећој техничкој и законској регулативи, према:
Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar-a (Сл. гласник РС бр. 86/15).
 РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок за извршење радова:
- за део изградња кућних гасних прикључака најдужи рок за извршење радова је
1(један) дан од завршене грађевинске припреме за извођење машинских
радова и врше се по налогу Одељења гасификације који може бити упућен од
одговорног лица усмено телефоном уз достављање писменог налога на
предвиђеном формулару
- за део интервенције на дистрибутивној гасоводној мрежи рок извршења радова
је дефинисан изјавом о обавезујућем року - Образац XIII, коју је понуђач дужан
прихватити, а потписана и оверена је део уговорне обавезе између наручиоца и
понуђача.
Радови предвиђени спецификацијом се обављају током периода остварења уговора (1
година), сукцесивно, према потреби наручица.
 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Подручје дистибутивног гасовода "ЈКП Топлана-Шабац" у Шапцу
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Машински радови бр. 1.3.2/15, Партија 2 - изградња немереног дела унутрашње
гасне инсталације (УГИ)


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА)

Структура набавке и техничке спецификације набавке:
МАШИНСКИ РАДОВИ – ИЗГРАДЊА НЕМЕРЕНОГ ДЕЛА УГИ
Опис позиција извршених радова као и количине испоручених добара по позицијама
урађене су на основу претпостављеног просечног утрошеног рада пословима монтаже
и утрошеног материјала за 100 прикључака.
Описане потребе у радовима и материјалу су урађене на основу 100 прикључака који
имају све елементе при изради немереног дела УГИ у пропорционалном односу према
претпостављеним потребама.
Ова табела служи само ради упоређења понуда.
Изведени радови са испоруком припадајућег материјала ће се обављати према
захтеву наручиоца и пројектној документацији и биће обрачунати по јединичним
ценама из понуде, током извршења уговора.
Предмер радова и материјала за израду немерених делова УГИ

Позиција

Јединица
мере

Опис позиције

Количина

Челична цев, материјал Č.1212 или бољи, димензије
према SRPS C.B5.221, следећих димензија

1

Ø 26,9

m

100

Ø 33,7

m

90

Ø 42,4

m

90

Ø 48,3

m

90

Ø 60,3

m

90

Ø 76,1

m

40

O

Челична лук 90 R=1.5D, материјал Č.1212 или бољи,
димензије према SRPS M.B6.821, следећих димензија

2

3

Ø 26,9

ком

120

Ø 33,7

ком

40

Ø 42,4

ком

30

Ø 48,3

ком

30

Ø 60,3

ком

20

Ø 76,1

ком

10

Челични T комади, материјал Č.1212 или бољи,
димензије према DIN2615, следећих димензија
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Ø 26,9

ком

80

Ø 33,7

ком

50

Ø 42,4

ком

30

Ø 48,3

ком

30

Ø 60,3

ком

20

Ø 76,1

ком

10

Челична концентрична редукција, материјал Č.1212
или бољи, димензије према DIN2616, следећих
димензија

4

Ø33,7/26,9 mm

ком

80

Ø42,4/26,9 mm

ком

40

Ø42,4/33,7 mm

ком

60

Ø48,3/33,7 mm

ком

40

Ø48,3/42,4 mm

ком

15

Ø60,3/26,3 mm

ком

15

Ø60,3/33,7 mm

ком

10

Ø60,3/42,4 mm

ком

10

Ø60,3/48,3 mm

ком

10

Ø76,1/26,9 mm

ком

6

Ø76,1/33,7 mm

ком

6

Ø76,1/42,4 mm

ком

5

Ø76,1/48,3 mm

ком

5

Ø76,1/60,3 mm

ком

5

DN20 PN16

ком

80

DN25 PN16

ком

5

DN32 PN16

ком

5

DN40 PN16

ком

3

DN50 PN16

ком

2

Лоптасте навојне славине за гас

5

6

Лоптаста навојна славина за гас са прирубницама,
контра прирубницама и сетом за монтажу
DN50 PN16
ком
2

7

Конзоле за мерне сетове

ком

80

8

Антикорозивна заштита и
бојење цевовода у складу
са техничким условима

m²

30

9

Систем за вентилацију унутрашњег простора
Вентилациона решетка
димензија 250 x 250 mm са
m
потребним материјалом за

15
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уградњу.
Алуминијумски вентилациони
канал, заједно са прибором за
спајање, вешање и заптивање
и израдом пролаза кроз
грађевинске конструкције са
накнадним заптивањем
пролаза.

кг

15

10

Остали потрошни
материјал, технички гасови,
обујмице, носачи, додатни
материјал за заваривање и
друго

комплет
по објекту

8

11

Пробијање отвора за пролаз
цевовода

комплет
по објекту

8

12

Довођење у првобитно
стање

комплет
по објекту

8

13

Израда потребне
градилишне документације

комплет
по објекту

8

14

Припремно завршни радови
са израдом елебората за
технички пријем

комплет
по објекту

8

15

Испитивање на чврстоћу и
непропусност инсталације у
складу са правилницима

комплет
по објекту

8

16

Преглед заварених спојева
у складу са правилником и
стандардима из области
заваривања

комплет
по објекту

8

17

Уградња алуминијумске
траке на додирним
површинама металне
браварије (прозори, врата)

m

100

Изједначавање потенцијала металних маса са
Елаборатом о извршеним мерењима
RS у металном орману
Цевни развод
18

Ормани мерила запремине
гаса
Мерила протока са фитингом.
Мерење и издавање уверења
о извршеним електричним
мерењима

комплет
по објекту
комплет
по објекту

8
8

ком

20

ком

70

комплет
по објекту

8
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Метални орман за мерила запремине гаса.

19

једно мерило

ком

30

два мерила

ком

10

три мерила

ком

5

четири мерила

ком

2

пет мерила

ком

1

шест мерила

ком

1

седам мерила

ком

1

осам мерила

ком

1

девет мерила

ком

1

десет мерила

ком

1

једанаест мерила

ком

1

дванаест мерила

ком

1

 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
Радови морају бити извршени према важећој техничкој и законској регулативи , из
Закона о планирању и изградњи, а у вези са гасним инсталацијама и Правилником о
техничким нормативима за изградњу УГИ.
По извршењу радова врши се технички пријем у складу са наведеном законском
регулативом.
 РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок за извршење радова може бити најдужи 20 дана, од дана примања налога за
извршење радова од надлежног руководиоца сектора гасификације.
Радови предвиђени спецификацијом се обављају током периода остварења уговора (1
година), сукцесивно, према потреби наручица.
 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Подручје дистибутивног гасовода ЈКП "Топлана-Шабац" у Шапцу, у објектима
колективног становања.
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Партија 3: Демонтажа и монтажа мерила протока


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА)

Структура набавке и техничке спецификације набавке:
Предвиђена количина мерила протока за демонтажу и монтажу је:
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8

Врста опреме
Мерило запремине природног гаса величина – Г 4
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 4
(објекти колективног становања)
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 6
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 10
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 16
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 25
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 40
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса величина – Г 65
Произвођач: „Elster“
Записник о извршеним радовима и испитивању непропусности

ком
450
170
15
8
3
2
1
1

650

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Услуга мора бити извршени према важећој техничкој и законској регулативи
Услугу мора пратити
Рок извршења услуге:
За услугу је дефинисан захтевом наручиоца и износи један дан од дана примања
наруџбе од стране одговорног лица из сектора гасификације
Место извршења услуге:
На месту демонтаже-монтаже мерила протока у објектима власника гасних
инсталација на територији града Шапца, уз транспорт мерила протока на релацији од
објеката власника гасних инсталација до Топлане „Бенске Баре“ и назад.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Набавка радова из партије 1,2 и партије 3 је таквог карактера да не постоји потреба за
техничким описом коју би пратила техничка документација.
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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
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој
табели, и то:
за Партију 1, Партију 2 и Партију 3:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);
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) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ИЗЈАВА
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), којом понуђач под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1),2) и 4) и
став
2.
ЗЈН,
дефинисане
овом
конкурсном документацијом

ДОЗВОЛА
Извођење Машинских радова: - Лиценца
Oдговорног извођача (430)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:
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за партију 1:
Р.бр.

1.

2.
3.

4.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Остварен пословни приход у последње ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу
3 обрачунске године, мора да буде већи од VI ове конкурсне документације),
којом
понуђач
под
пуном
7.000.000,00 динара укупно.
материјалном
и
кривичном
1.2. У последње три године, понуђач је
одговорношћу
потврђује
да
могао
да искаже негативан пословни
испуњава додатне услове за
резултат само за једну пословну годину, у
учешће у поступку јавне набавке
противном понуђач не успуњава услов јавне
из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
набавке.
конкурсном документацијом.
1.3. Подносилац понуде по подацима о
блокади рачуна за 6 (шест) месеци није био
неликвидан у последњих 6 месеци, у
противном, понуђач не успуњава услов
јавне набавке.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Усвојен Акт о процени ризика
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. Поседовање у власништву или
коришћење по основу лизинга, минимално
следеће опреме и алата за извођење
радова:
 Апарат за заваривање полиетилена
(електрофузионо)
 Апарат за сучеоно заваривање
полиетилена до пречника 250mm
(или уговор о закупу)
 Уређај за затварање полиетиленских
цеви (sqeez off) ком 2
 Компресор 1-2 kW
 Агрегат - електро до 4 kW
 Детектор присуства гаса
 Доставно возило: путничко или
теретно до 500 кг.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Под кадровским капацитетом наручилац
подразумева минимум 3 (три) запослена
радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о
положеном стручном испиту за обављања
послова руковања и одржавања у објектима
за транспорт и дистрибуцију природног гаса.
(на основу Правилника о условима , начину и
програму полагања стручног испита за
обављање послова у објектима за транспорт,
дистрибуцију и складиштење природног гаса.
(Сл. гласник бр.10/16).

4.2.Заваривач ПЕ цеви, запослени или са
уговором.
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за партију 2:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Остварен пословни приход у последње ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу
3 обрачунске године, мора да буде већи од VI ове конкурсне документације),
којом
понуђач
под
пуном
4.000.000,00 динара укупно.
материјалном
и
кривичном
1.2. У последње три године, понуђач је
одговорношћу
потврђује
да
могао
да искаже негативан пословни
испуњава додатне услове за
резултат само за једну пословну годину, у
учешће у поступку јавне набавке
противном понуђач не успуњава услов јавне
из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
набавке.
конкурсном документацијом.
1.3. Подносилац понуде по подацима о
блокади рачуна за 6 (шест) месеци није био
неликвидан у последњих 6 месеци, у
противном, понуђач не успуњава услов
јавне набавке.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.2. Усвојен Акт о процени ризика

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. Поседовање у власништву или
коришћење по основу лизинга, минимално
следеће опреме и алата за извођење
радова:
 Доставно возило - (носивости до 0,5
Т)
 Апарат
за
електро-заваривање
(снаге 1-2 kW)
 Опрема за гасно заваривање
 Остали алат и опрема неопходни за
извођење радова
 Манометар класе тачности 1 (0 - 6
bar)
 Пратећа опрема за испитивање
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Под кадровским капацитетом наручилац
подразумева минимум 3 (три) запослена
радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о
положеном стручном испиту за обављања
послова руковања и одржавања у објектима
за транспорт и дистрибуцију природног гаса.

4.

(на основу Правилника о условима , начину и
програму полагања стручног испита за
обављање послова у објектима за транспорт,
дистрибуцију и складиштење природног гаса.
(Сл. гласник бр.10/16).

4.2. Заваривач челичних цеви, запослени
или са уговором.
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за партију 3:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Остварен пословни приход у последње ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу
3 обрачунске године, мора да буде већи од VI ове конкурсне документације),
којом
понуђач
под
пуном
2.500.000,00 динара укупно.
материјалном
и
кривичном
1.2. У последње три године, понуђач је
одговорношћу
потврђује
да
могао
да искаже негативан пословни
испуњава додатне услове за
резултат само за једну пословну годину, у
учешће у поступку јавне набавке
противном понуђач не успуњава услов јавне
из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
набавке.
конкурсном документацијом.
1.3. Подносилац понуде по подацима о
блокади рачуна за 6 (шест) месеци није био
неликвидан у последњих 6 месеци, у
противном, понуђач не успуњава услов
јавне набавке.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Усвојен Акт о процени ризика
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. Поседовање у власништву или
коришћење по основу лизинга, минимално
следеће механизације и опреме за
извођење радова:
 Доставно возило
 Детектор присуства гаса
 Остали алат неопходан за извођење
радова

3.

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Под кадровским капацитетом наручилац
подразумева минимум 3 (три) запослена
радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о
положеном стручном испиту за обављања
послова руковања и одржавања у објектима
за транспорт и дистрибуцију природног гаса.
(на основу Правилника о условима , начину и
програму полагања стручног испита за
обављање послова у објектима за транспорт,
дистрибуцију и складиштење природног гаса.
(Сл. гласник бр.10/16).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и
4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних
у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
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јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном
приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ: за део:
Извођење радова:
 Лиценца Oдговорног извођача – (430)
 Потврда Инжењерске коморе Србије о уплати за текућу годину
 копија радне књижице, или копија уговора потписаног између понуђача и
Одговорног извођача.
 Обавезни услови из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН важе за као партију 1,2 тако и
партију 3 и достављају се у виду неоверених копија Лиценци Oдговорних
извођача, од стране Инжењерске коморе Србије, у виду неоверене копије.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Услове везане за финансијски капацитет: исказан негативан пословни резултат
само за једну пословну годину и није био неликвидан у последњих 6 месеци од
дана отварања понуда, мора испуњавати и подизвођач.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Услове везане за финансијски капацитет: исказан негативан пословни резултат
само за једну пословну годину и да није био неликвидан у последњих 6 месеци
од дана отварања понуда мора испуњавати сваки учесник заједничке понуде.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:


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


-

ДОДАТНИ УСЛОВИ (докази су истоврсни за партију 1,2 и партију 3 а
разликују се према конкретним захтевима за сваку партију
понаособ) и то за:
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
1.1. и 1.2. Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за
2015,2014 и 2013, уколико није израђен доставити за 2014,2013 и 2012
годину или БОН ЈН-издат од АПР за 2015,2014 и 2013 (или 2014,2013 и
2012).
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-

1.3. понуђач није у обавези да доставља овај доказ јер су подаци јавно
доступни на интернет страници Народне банке Србије

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
- 2.1. Одлуку о усвајању Акта о процени ризика (није потребно достављати
цео Акт – само одлука о усвајању - копија).
3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
- 3.1. 1) Извод из списка основних средстава( достављање фотокопија,
оверених и потписаних од понуђача са обележеном механизацијом и
опремом која је минимално неопходна за извођење предметних радова);
2) Понуђач је дужан достави копије саобраћајних дозвола, или
копије других документата којим се доказује власништво над возилима и
опремом, или право коришћења лизинга изузев партија 1 – ставка
Апарат за сучеоно заваривање полиетилена где се може доставити
уговор о закупу (копија).

-

-

-

За опрему:
партија 1
апарат за заваривање полиетилена (електрофузионо)
апарат за сучеоно заваривање полиетилена до пречника 250mm
доставити доказ о извршеном периодичном прегледу (важећи атест о
исправности уређаја од стране овлашћеног правног лица).
партија 2
апарат за електро-заваривање
доставити доказ о извршеном периодичном прегледу (важећи атест о
исправности уређаја од стране овлашћеног правног лица).
партија 3
Детектор присуства гаса – етанолиран, доставити доказ о извршеном
прегледу и исправности од стране овлашћеног правног лица)
за осталу опрему из партија 1, 2 и 3 докази се достављају према
испостављеним захтевима

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
4.1. партије 1, 2 и 3
- копије радних књижица.
- Уверење о положеном стручном испиту за обављања послова руковања
и одржавања у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса за
минимум једног запосленог.
4.2.
партија 1
- Уверење о оспособљеном заваривачу ПЕ цеви
- копија радне књижице заваривача или уговор
партија 2
- Уверење о оспособљеном заваривачу челичних цеви
- копија радне књижице заваривача или уговор
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе,
јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне
регистре - www.apr.gov.rs)
 доказе из члана 75 став. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН понуђачи који су
регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs)-регистар
понуђача
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.
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.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 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 плаћања. У случају истог
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи гарантни рок за изведене радове.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
- партија 1
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Образац - изјава о времену одзива

- партија 2
2) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- партија 3
3) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Образац - изјава о времену одзива
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________ од ______________________ за јавну набавку Машински радови:
изградња кућних гасних прикључака и интервентно одржавање на дистрибутивном
гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 1
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности понуђача:
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 на предвиђеним обрасцима.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ за јавну набавку: Машински радови: изградња кућних
гасних прикључака и интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр.
1.3.2/16 – Партија 1

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ за јавну набавку Машински
радови: изградња кућних гасних прикључака
и интервентно одржавање на
дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 1

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: Набавка добара за јавну набавку
Машински радови: изградња кућних гасних прикључака и интервентно
одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 1

Укупна цена без ПДВ-а

_________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________динара

Други подаци из понуде:
Рок плаћања

____________дана од дана
испостављања рачуна

Гарантни рок за изведене радове:

____________година од
извођења радова

Рок важења понуде

____________дана
отварања понуда

Место:_____________
Датум:_____________

од

дана

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).
Понуђачи попуњаватју образац понуде за сваку партију посебно.
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1: Машински радови: изградња кућних гасних прикључака и
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16

МАШИНСКИ РАДОВИ – ИЗГРАДЊА КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА
Табела 1 - испоручени материјал

испоручени материјал и фитинг
1
ПЕ цеви Ø 25
ПЕ цеви Ø 32
ПЕ цеви Ø 40
ПЕ цеви Ø 63
ПЕ цеви Ø 90

јединица
мере

јединична
цена

2
м
м
м
м
м

3

количина
4
700
30
40
40
20

ПЕ седла 63 са излазом Ø 25
ПЕ седла 90 са излазом Ø 25
ПЕ седла 125 са излазом Ø 25
ПЕ седла 180 са излазом Ø 25 (32)
ПЕ седла 225 са излазом Ø 25 (32)

ком
ком
ком
ком
ком

30
5
4
2
1

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

70
2
8
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком

8
25
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

25
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

4
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентил Ø 63
ПЕ вентил Ø 90
продужно вретено за ПЕ вентил

ком
ком
ком
ком

5
3
1
8

ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125

укупна
цена по
позицији
5

Понуђач:____________________
мп
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прелазног комада ПЕ/Ч Ø 25 / 3/4"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 32/ 1"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 40/ 42.4 мм
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 63/ 60,3 мм

ком
ком
ком
ком

65
3
1
1

челичне цеви 1/2"
челичне цеви 3/4"
челичне цеви 1"
челично колено 1/2"
челично колено 3/4"
челично колено 1"

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
6
6
3
3
3

Хидроизолација заштитне челичне цеви,
чишћење, нанос прајмера и поликен траке са
преклопом 20 %
прајмер
поликен трака
поцинкована заштитне челичне цеви дужине
1200 мм.
обујмице за фиксирање и ношење заштитне
цеви.
хангар вијак Ø 8 x 120 мм
холшраф Ø 8 x 120 мм
типл Ø 10
типл Ø 12

м

2

1

л
2
м

1
1

ком

70

ком

140

ком
ком
ком
ком

140
280
280
140

Табела 2 (укупно без ПДВ)
Табела 2 – извршена монтажа

извршена монтажа материјала и
фитинга

јединица
мере

јединична
цена

1

2
м
м
м
м
м

3

ПЕ цеви Ø 25
ПЕ цеви Ø 32
ПЕ цеви Ø 40
ПЕ цеви Ø 63
ПЕ цеви Ø 90

количина
4
700
30
40
40
20

ПЕ седла 63 са излазом Ø 25
ПЕ седла 90 са излазом Ø 25
ПЕ седла 125 са излазом Ø 25
ПЕ седла 180 са излазом Ø 25 (32)
ПЕ седла 225 са излазом Ø 25 (32)

ком
ком
ком
ком
ком

30
5
4
2
1

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

70
2
8
2
2

ПЕ редуцир спојница Ø 32/25
ПЕ редуцир спојница Ø 40/25
ПЕ редуцир спојница Ø 63/40

ком
ком
ком

8
25
1

Понуђач:____________________

укупна
цена по
позицији
5

мп
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ПЕ редуцир спојница Ø 90/40
ПЕ редуцир спојница Ø 90/63
ПЕ редуцир спојница Ø 125/63

ком
ком
ком

1
1
1

ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

ком
ком
ком
ком

25
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90

ком
ком
ком
ком
ком

4
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентил Ø 63
ПЕ вентил Ø 90

ком
ком
ком

5
3
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

8

прелазног комада ПЕ/Ч Ø 25 / 3/4"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 32/ 1"
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 40/ 42.4 мм
прелазног комада ПЕ/Ч Ø 63/ 60,3 мм

ком
ком
ком
ком

65
3
1
1

челичне цеви 1/2"
челичне цеви 3/4"
челичне цеви 1"
челично колено 1/2"
челично колено 3/4"
челично колено 1"

ком
ком
ком
ком
ком
ком

6
6
6
3
3
3

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125

Хидроизолација заштитне челичне цеви,
чишћење, нанос прајмера и поликен траке са
преклопом 20 %
прајмер
поликен трака

м

2

1

л
2
м

1
1

ком

70

ком

140

ком

5

Монтажа челичног фитинга за повезивање
полиетиленског дела и КМРС.

ком

70

Монтажа гасне кугласте славине 3/4"
Монтажа гасне куг. славине 1" или веће

ком
ком

65
5

Монтажа КМРС

ком

70

Монтажа поцинковане заштитне челичне цеви
дужине 1200 мм.
Монтажа обујмице за фиксирање и ношење
заштитне цеви.
Антикорозиона заштита заштитне челичне
цеви.

Понуђач:____________________

мп

ЈКП „Топлана Шабац“: Конкурсна документација за ЈН бр. 1.3.2/16 33/87

Испитивање у складу са Правилником о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводома притиска до 16 bar-a
(Сл. гласник РС бр. 86/15) и израда потребне
документације о извршеном испитивању од
стране овлашћеног лица

ком

70

Технички преглед са обезбеђењем атестно –
техничке документације

ком

70

Потрошни и заптивни материјал

ком

70

Транспортни трошкови материјала и опреме.

ком

70

Прво пуштање кућног гасног прикључка.

ком

70

ком

3

ком

2

Демонтажа заварне капе/чепа у случају
накнадног прикључења објекта корисника.
Припремно завршни радови у случају накнадног
прикључења објекта корисника (пријем налога,
припрема документације, мобилизација опреме
за заваривање и особља)

Табела 2 (укупно без ПДВ)
Табела 3- испорука и монтажа материјала за изједначење потенцијала по једном КГП
укупна
јединица цена за 1
цена за
испоручени материјал и монтажа
количина
мере
КМРС
100
КМРС
1
2
3
4
5
цена се даје збирно за све позиције из табеле
ком
70
3 спецификације радова и добара
Мерење и израда записника о мерењу од
стране правног лица овлашћеног за наведене
послове

ком

70
Табела 3 (укупно без ПДВ)

МАШИНСКИ РАДОВИ – ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ДИСТРИБУТИВНОЈ
ГАСОВОДНОЈ МРЕЖИ
Табела 4 - испоручени материјал

испоручени материјал и фитинг
1
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø

25
32
40
63

Понуђач:____________________

јединица
мере

јединична
цена

2
м
м
м
м

3

количина
4
150
40
80
80

укупна
цена по
позицији
5

мп
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ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø

90
125
180
225
250

м
м
м
м
м

30
30
6
6
6

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

30
4
15
15
6
6
2
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
5
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1
1

ПЕ колено 90° Ø 63
ПЕ колено 90° Ø 90
ПЕ колено 90° Ø 125
ПЕ колено 90° Ø 180
ПЕ колено 90° Ø 225
ПЕ колено 90° Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90
ПЕ капе Ø 125
ПЕ капе Ø 180
ПЕ капе Ø 225
ПЕ капе Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
1
1
1
1
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентила Ø 63

ком
ком

2
2

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90
ПЕ спојнице Ø 125
ПЕ спојнице Ø 180
ПЕ спојнице Ø 225
ПЕ спојнице Ø 250
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63
Ø 180/63
Ø 225/63
Ø 250/63

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125
Т комад Ø 180
Т комад Ø 225
Т комад Ø 250

Понуђач:____________________

мп
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ПЕ вентила Ø 90
ПЕ вентила Ø 125
ПЕ вентила Ø 180
ПЕ вентила Ø 225
ПЕ вентила Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

4
Табела 4 (укупно без ПДВ)

Табела 5 – изведени радови

извршена монтажа цеви и фитинга
1
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø
ПЕ цеви Ø

25
32
40
63
90
125
180
225
250

ПЕ спојнице Ø 25
ПЕ спојнице Ø 32
ПЕ спојнице Ø 40
ПЕ спојнице Ø 63
ПЕ спојнице Ø 90
ПЕ спојнице Ø 125
ПЕ спојнице Ø 180
ПЕ спојнице Ø 225
ПЕ спојнице Ø 250
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ редуцир спојница
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ

Ø 32/25
Ø 40/25
Ø 63/40
Ø 90/40
Ø 90/63
Ø 125/63
Ø 180/63
Ø 225/63
Ø 250/63

Т комад Ø 40
Т комад Ø 63
Т комад Ø 90
Т комад Ø 125
Т комад Ø 180
Т комад Ø 225
Т комад Ø 250

Понуђач:____________________

јединица
мере

јединичн
а цена

2
м
м
м
м
м
м
м
м
м

3

количина
4
150
40
80
80
24
24
6
6
6

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

25
4
15
10
4
4
2
2
2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
5
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1
1

укупна
цена по
позицији
5

мп
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ПЕ колено 90° Ø 63
ПЕ колено 90° Ø 90
ПЕ колено 90° Ø 125
ПЕ колено 90° Ø 180
ПЕ колено 90° Ø 225
ПЕ колено 90° Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

ПЕ капе Ø 25
ПЕ капе Ø 32
ПЕ капе Ø 40
ПЕ капе Ø 63
ПЕ капе Ø 90
ПЕ капе Ø 125
ПЕ капе Ø 180
ПЕ капе Ø 225
ПЕ капе Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
1
1
1
1
1
1
1
1

ПЕ вентила Ø 40
ПЕ вентила Ø 63
ПЕ вентила Ø 90
ПЕ вентила Ø 125
ПЕ вентила Ø 180
ПЕ вентила Ø 225
ПЕ вентила Ø 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
1
1
1
1
1

продужно вретено за ПЕ вентил

ком

4

Заустављање протока гаса, у случају накнадног прикључења (sqeez off) техником уз коришћење
оригиналне сигурносне опреме у циљу заштите гасовода од оштећења, на једном месту.
на цеви Ø 25
м
4
на цеви Ø 32
м
4
на цеви Ø 40
м
4
на цеви Ø 63
м
4
Демонтажа заварне капе/чепа у случају
накнадног прикључења објекта корисника.

м

3

Припремно завршни радови у случају
накнадног прикључења објекта корисника
(пријем налога, припрема документације,
мобилизација опреме за заваривање и особља)

м

2

Табела 5 (укупно без ПДВ)
Табела 6 – интервенције
Интервенције по налогу сектора за гас на
КМРС, РС и мерилима протока
1
Истицање гаса
1.
Припремно завршни радови
2.
Детекција места истицања гаса
3.
Пражњење дела инсталације
4.
Замена челичног фитинга у склопу МРС
5.
Уплињавање прикључка
6.
Испитивање према правилнику за КГП
Понуђач:____________________

јединица
мере
2
ком
ком
ком
ком
ком
ком

количина
3

4

5

15
15
15
15
15
15

мп
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Демонтажа КМРС ( до прелазног комада)

ком

15

Демонтажа мерила протока

ком

10

Монтажа мерила протока

ком

15

Демонтажа и монтажа регулатора притиска

ком

10

Деблокада регулатора притиска

ком

20

Замена кутије КМРС

ком

10

Табела 6 (укупно без ПДВ)

Укупна вредност понуде за изведене радове и испоручена добра
Укупно: табела 1 + табела 2 + табела 3 + табела 4 + табела 5 +
табела 6 (без ПДВ)
Други везани трошкови (без ПДВ)
ПДВ
Укупно са ПДВ

Добијене вредности се уписују у образац понуде и модел уговора.

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
материјал или радови без ПДВ, са којима се сабирају евентуални други 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:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку Машински радови: изградња кућних гасних прикључака и
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 1 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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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке : Машински радови: изградња кућних гасних прикључака и
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 1,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке Машински радови: изградња кућних гасних
прикључака и интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 –
Партија 1, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове везане за:
- финансијски капацитет
Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, је већи од
7.000.000,00 динара укупно.
У последње три године, понуђач је да исказао негативан пословни резултат
само за једну пословну годину.
Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за 6 (шест) месеци није
био неликвидан у последњих 6 месеци.
- пословни капацитет
Усвојен је Акт о процени ризика

- технички капацитет
Поседује у власништву или користи по основу лизинга, следеће опреме и алата
за извођење радова:
 Апарат за заваривање полиетилена (електрофузионо)
 Уређај за затварање полиетиленских цеви (sqeez off) ком 2
 Компресор
 Агрегат
 Детектор цурења гаса
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кадровски капацитет
Минимално 2 (два) запослена радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о положеном стручном испиту за
обављања послова руковања и одржавања у објектима за транспорт и
дистрибуцију природног гаса.

-

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Машински радови: изградња кућних гасних
прикључака и интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу , ЈН бр. 1.3.2/16 –
Партија 1 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Партија 1
(ОБРАЗАЦ 7)
Изјава понуђача о обавезујућем року за почетак извођења радова за потребе
јавне набавке Машински радови бр. 1.3.2/16, за Партију 1 - изградња кућних
гасних прикључака и интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу:
Одговорно у име предузећа дајем следећу
И З Ј А В У
којом потврђујем да као понуђач прихватам обавезујући најдужи рок за започињање
Машинских радова: изградња кућних гасних прикључака
и машински радови
интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу, бр. 1.3.2/16 – Партија 1, за део:
Машинских радова интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу – време
одзива је 30 (тридесет) минута, после издавања налога за радове интервенције на
гасоводу.
Налог може бити дат писмено, факсом, mail-ом или усмено телефоном од стране ЈКП
Топлана Шабац (надлежних за одржавање), током свих 24 часа. Уз давање усменог
налога телефоном, наручилац је дужан да га пропрати на један од претходна три
начина у најкраћем року од давања усменог налога.
По започињању радова обавезујем се да нећу повлачити раднике и непоходну опрему
до завршетка радова.
Наведени рок и присуство радника и неопходне опреме током интервенције су део
уговорне обавезе.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица носиоца понуде и оверена печатом.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица носиоца понуде и оверена печатом
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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________ од ______________________ за јавну набавку Машински радови:
изградња немереног дела унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, Партија 2.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности понуђача:
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 на предвиђеним обрасцима.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ за јавну набавку: Машински радови: изградња
немереног дела унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, Партија 2

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ за јавну набавку Машински
радови: изградња немереног дела унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16,
Партија 2.

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.

ЈКП „Топлана Шабац“: Конкурсна документација за ЈН бр. 1.3.2/16 47/87

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара за јавну набавку Машински
радови: изградња немереног дела унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16,
Партија 2.

Укупна цена без ПДВ-а

_________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________динара

Други подаци из понуде:
Рок плаћања

____________дана од дана
испостављања рачуна

Гарантни рок за изведене радове:

____________година од
извођења радова

Рок важења понуде

____________дана
отварања понуда

Место:_____________
Датум:_____________

од

дана

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).
Понуђачи попуњаватју образац понуде за сваку партију посебно.
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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 2: Машински радови - изградња немереног дела унутрашње гасне
инсталације (УГИ)
Цена по свакој позицији понаособ из спецификације (предмера) се даје збирно за
испоручен материјал и изведене радове монтаже.
укупна
јединица јединична
Позиција Опис позиције
количина
цена по
мере
цена
позицији
1
2
3
4
5
Челична цев, материјал Č.1212 или бољи, димензије према SRPS C.B5.221,
следећих димензија
Ø 26,9
m
100
1

Ø 33,7

m

90

Ø 42,4

m

90

Ø 48,3

m

90

Ø 60,3

m

90

Ø 76,1

m

40

O

Челична лук 90 R=1.5D, материјал Č.1212 или бољи, димензије према SRPS
M.B6.821, следећих димензија
Ø 26,9
ком
120
2

Ø 33,7

ком

40

Ø 42,4

ком

30

Ø 48,3

ком

30

Ø 60,3

ком

20

Ø 76,1

ком

10

Челични T комади, материјал Č.1212 или бољи, димензије према DIN2615,
следећих димензија

3

Ø 26,9

ком

80

Ø 33,7

ком

50

Ø 42,4

ком

30

Ø 48,3

ком

30

Ø 60,3

ком

20

Ø 76,1

ком

10

Челична концентрична редукција, материјал Č.1212 или бољи, димензије према
DIN2616, следећих димензија
4

Ø33,7/26,9 mm

ком

80

Ø42,4/26,9 mm

ком

40

Ø42,4/33,7 mm

ком

60

Ø48,3/33,7 mm

ком

40

Понуђач:____________________

мп
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Ø48,3/42,4 mm

ком

15

Ø60,3/26,3 mm

ком

15

Ø60,3/33,7 mm

ком

10

Ø60,3/42,4 mm

ком

10

Ø60,3/48,3 mm

ком

10

Ø76,1/26,9 mm

ком

6

Ø76,1/33,7 mm

ком

6

Ø76,1/42,4 mm

ком

5

Ø76,1/48,3 mm

ком

5

Ø76,1/60,3 mm

ком

5

DN20 PN16

ком

80

DN25 PN16

ком

5

DN32 PN16

ком

5

DN40 PN16

ком

3

DN50 PN16

ком

2

Лоптасте навојне славине за гас

5

6

Лоптаста навојна славина за гас са прирубницама, контра прирубницама и
сетом за монтажу
DN50 PN16
ком
2

7

Конзоле за мерне сетове

ком

80

8

Антикорозивна заштита и
бојење цевовода у складу
са техничким условима

m²

30

9

Систем за вентилацију унутрашњег простора
Вентилациона решетка
димензија 250 x 250 mm са
m
потребним материјалом за
уградњу.
Алуминијумски вентилациони
канал, заједно са прибором за
спајање, вешање и заптивање
и израдом пролаза кроз
кг
грађевинске конструкције са
накнадним заптивањем
пролаза.

10

Остали потрошни
материјал, технички гасови,
обујмице, носачи, додатни
материјал за заваривање и
друго

Понуђач:____________________

комплет
по објекту

15

15

8

мп
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11

Пробијање отвора за пролаз
цевовода

комплет
по објекту

8

12

Довођење у првобитно
стање

комплет
по објекту

8

13

Израда потрeбне
градилишне документације

комплет
по објекту

8

14

Припремно завршни радови
са израдом елебората за
технички пријем

комплет
по објекту

8

15

Испитивање на чврстоћу и
непропусност инсталације у
складу са правилницима

комплет
по објекту

8

16

Преглед заварених спојева
у складу са правилником и
стандардима из области
заваривања

комплет
по објекту

8

17

Уградња алуминијумске
траке на додирним
површинама металне
браварије (прозори, врата)

m

100

18

Изједначавање потенцијала металних маса
комплет
RS у металном орману
по објекту
комплет
Цевни развод
по објекту
Ормани мерила запремине
ком
гаса
Мерила протока са фитингом.
ком
Мерење и издавање уверења
комплет
о извршеним електричним
по објекту
мерењима

8
8
20
70
8

Метални орман за мерила запремине гаса.

19

једно мерило

ком

30

два мерила

ком

10

три мерила

ком

5

четири мерила

ком

2

пет мерила

ком

1

шест мерила

ком

1

Понуђач:____________________

мп
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седам мерила

ком

1

осам мерила

ком

1

девет мерила

ком

1

десет мерила

ком

1

једанаест мерила

ком

1

дванаест мерила

ком

1

Укупно
(без ПДВ)
Други везани трошкови (без ПДВ)
ПДВ
Укупно са ПДВ

Добијене вредности се уписују у образац понуде и модел уговора.

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 (6) добија се вредност УКУПНО
материјал или радови без ПДВ, са којима се сабирају евентуални други 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:_________________

Потпис понуђача:
______________________
мп
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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку Машински радови: изградња немереног дела унутрашње
гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, Партија 2 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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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке : Машински радови: изградња немереног дела унутрашње
гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, Партија 2, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке Машински радови: изградња немереног дела
унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове везане за:
- финансијски капацитет
Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, је већи од
4.000.000,00 динара укупно.
У последње три године, понуђач је да исказао негативан пословни резултат
само за једну пословну годину.
Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за 6 (шест) месеци није
био неликвидан у последњих 6 месеци.
- пословни капацитет
Усвојен је Акт о процени ризика

-

технички капацитет
Доставно возило - (носивости до 0,5 Т)
Апарат за електро-заваривање (снаге 1-2 kW)
Опрема за гасно заваривање
Остали алат и опрема неопходни за извођење радова
Манометар класе тачности 1 (0 - 6 bar), у складу са Правилником о
техничким нормативима за изградњу УГИ.
Пратећа опрема за испитивање

-

кадровски капацитет

-
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Минимално 2 (два) запослена радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о положеном стручном испиту за
обављања послова руковања и одржавања у објектима за транспорт и
дистрибуцију природног гаса.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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Партија 2
(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Машински радови: изградња немереног дела
унутрашње гасне инсталације (УГИ), бр. 1.3.2/16, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________ од ______________________ за јавну набавку Машински радови:
демонтажа – монтажа мерила протока, ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 3
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Шифра делатности понуђача:
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 на предвиђеним обрасцима.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ за јавну набавку: Машински радови: демонтажа –
монтажа мерила протока , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 3

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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ за јавну набавку Машински
радови: демонтажа – монтажа мерила протока , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 3

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.

ЈКП „Топлана Шабац“: Конкурсна документација за ЈН бр. 1.3.2/16 60/87

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара за јавну набавку
Машински радови: демонтажа – монтажа мерила протока , ЈН бр. 1.3.2/16 –
Партија 3

Укупна цена без ПДВ-а

_________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________динара

Други подаци из понуде:
Рок плаћања

____________дана од дана
испостављања рачуна

Рок важења понуде

____________дана
отварања понуда

Место:_____________
Датум:_____________

од

дана

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).
Понуђачи попуњаватју образац понуде за сваку партију посебно.
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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 3: Машински радови: демонтажа – монтажа мерила протока, ЈН бр.
1.3.2/16
Ред.
број
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Врста опреме
2
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 4
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 4
(објекти колективног становања)
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 6
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 10
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 16
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 25
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 40
Произвођач: „Elster“
Мерило запремине природног гаса
величина – Г 65
Произвођач: „Elster“

јединична
цена
(демонтажа)
3

јединична
цена
(монтажа)
4

ком

укупно

5

6

450

170

15

8

3

2

1

1

Записник о извршеним радовима и
испитивању непропусности

650

Укупно (без ПДВ)
Други везани трошкови (без ПДВ)
ПДВ
Укупно са ПДВ
Добијене вредности се уписују у образац понуде и модел уговора.

Упутство како се попуњава образац структуре цене:
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Понуђачи попуњавају табелу тако што се колона (3) сабира са колоном (4) и добијена
вредност множи са количинама из колоне (5) а добијена вредност уписује у колону (6).
Сабирањем колоне (6) добија се вредност УКУПНО без ПДВ, са којима се сабирају
евентуални други 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:_________________

Потпис понуђача:
______________________
мп
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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку Машински радови: демонтажа – монтажа мерила протока , ЈН
бр. 1.3.2/16 – Партија 3 како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

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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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке : Машински радови: демонтажа – монтажа мерила протока , ЈН
бр. 1.3.2/16 – Партија 3, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке Машински радови: демонтажа – монтажа мерила
протока , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 3, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове везане за:
- финансијски капацитет
Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, је већи од
2.500.000,00 динара укупно.
У последње три године, понуђач је да исказао негативан пословни резултат
само за једну пословну годину.
Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за 6 (шест) месеци није
био неликвидан у последњих 6 месеци.
- пословни капацитет
Усвојен је Акт о процени ризика
технички капацитет
Поседује у власништву или користи по основу лизинга, следеће опреме и алата
за извођење радова:
 Доставно возило
 Детектор присуства гаса
 Остали алат неопходан за извођење радова

-

-

кадровски капацитет
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Минимално 2 (два) запослена радника на неодређено време од којих
минимално један мора имати: Уверење о положеном стручном испиту за
обављања послова руковања и одржавања у објектима за транспорт и
дистрибуцију природног гаса.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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Партија 3
(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке Машински радови: демонтажа – монтажа
мерила протока , ЈН бр. 1.3.2/16 – Партија 3 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:
5) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
6) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
7) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
8) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Партија 1
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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Партија 1: Машински радови - изградња кућних гасних прикључака и
машински радови - интервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу
Закључен између:
1. ЈКП „Топлана – Шабац” Шабац,
са седиштем у Шапцу, улица Ђуре Јакшића бр. 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна___________________, Назив банке______________________
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: 1.3.2/16
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 у отвореном поступку је извођење радова:
Машински радови - изградња кућних гасних прикључака и машински радовиинтервентно одржавање на дистрибутивном гасоводу у свему према понуди заведеној
код добављача бр. __________ од ________ године (попуњава понуђач) године и
заведеној код наручиоца под бр. __________, ________ године (попуњава наручилац).
Радови укључују набавку и уградњу добара према понуди.
Члан 2.
Саставни део уговора о предметној јавној набавци у отвореном поступку су
одредбе из конкурсне документације бр._______ од_________ године (попуњава
наручилац).
Члан 3.
Вредност јавне набавке из чл. 1 овог уговора је ________________ динара без
ПДВ, а са ПДВ је________________динара.
Вредност укупно изведених радова током остварења уговора не може бити већа
од уговорене вредности.
Јединичне цене за радове и добра исказане у понуди бр. _______ од ________
године (попуњава наручилац) су важеће током остварења уговора и не могу се
мењати.
Члан 4.
Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури према изведеним радовима и
јединичним ценама које морају бити исказане у динарима, из понуде бр._____
од_________године
(попуњава
наручилац),
на
рачун
Понуђача
бр.
__________________ у року од _________дана.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца извођење радова из чл.1. овог
уговора извршава у прихваћеним роковима из конкурсне документације и то за:
машинске радове - изградње кућних гасних прикључака у року од једног једног дана
од извођења грађевинске припреме, а за машинске радове - интервентно одржавање
на дистрибутивном гасоводу непосредно по извршењу грађевинске припреме.
Члан 6.
Извођење радова врши се се по налогу Наручиоца, писано на предвиђеном
формулару и путем е-mail-a, као и усмено телефоном. Усмени налог наручилац у
најкраћем року мора пропратити писаним налогом.
Рок за почетак извођења радова за машинске радове- интервентно одржавање
на дистрибутивном гасоводу мора бити у складу са захтевом наручиоца из конкурсне
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документације и у складу са изјавом понуђача - 30 минута од испостављања налога.
Под почетком радова се подразумева почетак затварања дотока гаса на секцијским
вентилима.
Не поступање по овом захтеву на предвиђен начин је основ за раскид уговора.
Члан 7.
У случају извођења радова на начин који није предвиђен конкурсном
документацијом или није у складу са постављеним захтевима и постојећим техничким
стандардима, Добављач се обавезује да усвоји оправдану рекламацију Наручиоца.
Члан 8.
Добављач из понуду или пре потисивања уговора доставља бланко соло
меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико добављач не достави меницу, наручилац ће сматрати да је одустао од
потписивања уговора.
Наручилац стиче право активирања менице у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 5 и 6 овог уговора и то до вредности наручених а необављених
радова, а највише до 10% од вредности уговора.
Члан 9.
Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 5,7 и члана 8 овог уговора.
Члан 10.
Накнаду штете према трећим лицима, правним и физичким, настале као
последица извођења предметних радова сноси извођач радова.
Члан 11.
Овај уговор се закључује за период од једне године.
Период трaјања уговора може бити и краћи од годину дана о чему доноси
одлуку наручилац, уколико уговорена вредност јавне набавке из члана 4. током
остварења уговора буде достигнута или уколико наручилац скрати остварење уговора
према плану набавке у наредној години, при чему се уговор не може раскинути пре
краја календарске године.
Члан 12.
За све што није наведено у овом уговору примењиваће се одредбе Закона о
јавним набавкама и Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 примерака од којих по 3 за сваку уговорну страну.
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НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП"Топлана-Шабац"

ДОБАВЉАЧ:
_____________________________

Директор
Срећко Ђурић дипл. правник

Директор/Предузетник
____________________________

____________________________
мп

______________________________
мп

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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Партија 2
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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Партија 2: Машински радови - изградња немереног дела унутрашње гасне
инсталације (УГИ)
Закључен између:
3. ЈКП „Топлана – Шабац” Шабац,
са седиштем у Шапцу, улица Ђуре Јакшића бр. 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна___________________, Назив банке______________________
Телефон 015/342-975, Телефакс 015/342-867;
које заступа директор Срећко Ђурић дипл. правник (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране
и
4. __________________________________________________,
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: 1.3.2/16
Одлука о додели уговора, број ________ од ________ 2016 године.
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од_________2016 године.
Понуђач учествује у јавној набавци:
4) самостално
5) као учесник у заједничкој понуди
(заокружити)
Навести учеснике заједничке понуде:
носилац _______________________________ кога заступа _________________
учесник _______________________________ кога заступа __________________
учесник _______________________________ кога заступа _________________
6) са подизвођачем:______________________________________
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Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Члан 1.
Предмет уговора о јавној набавци у отвореном поступку је извођење радова:
Машински радови - изградња немереног дела унутрашње гасне инсталације (УГИ) у
свему према понуди заведеној код добављача бр. __________ од ________ године
(попуњава понуђач) године и заведеној код наручиоца под бр бр. __________,
________ године (попуњава наручилац).
Радови укључују уградњу добара према понуди.
Члан 2.
Саставни део уговора о предметној јавној набавци у отвореном поступку су
одредбе из конкурсне документације бр._______ од_________ године (попуњава
наручилац).
Члан 3.
Вредност јавне набавке из чл. 1 овог уговора је ________________ динара без
ПДВ, а са ПДВ је________________динара.
Вредност укупно изведених радова током остварења уговора не може бити већа
од уговорене вредности.
Јединичне цене за радове и добра исказане у понуди бр. _______ од ________
године (попуњава наручилац) су важеће током остварења уговора и не могу се
мењати.
Члан 4.
Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури према изведеним радовима и
јединичним ценама које морају бити исказане у динарима, из понуде бр._____
од_________године
(попуњава
наручилац),
на
рачун
Понуђача
бр.
__________________ у року од _______ дана.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца, извођење радова из чл. 1. овог
уговора извршава у најдужем року од 20 дана од примања налога за извођење
радова.
Члан 6.
Извођење радова врши се се по налогу Наручиоца, писано на предвиђеном
формулару или путем е-mail-a.
Уз налог за извођење радова наручилац је дужан извођачу да преда пројектну
документацију за предметни немерени део УГИ.
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Члан 7.
У случају извођења радова на начин који није предвиђен конкурсном
документацијом или није у складу са постављеним захтевима и установљеним
техничким стандардима, Добављач се обавезује да усвоји оправдану рекламацију
Наручиоца.
Члан 8.
Добављач из понуду или пре потисивања уговора доставља бланко соло
меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико добављач не достави меницу, наручилац ће сматрати да је одустао од
потписивања уговора.
Наручилац стиче право активирања менице у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 5 и 7 овог уговора и то до вредности наручених а необављених
радова, а највише до 10% од вредности уговора..
Члан 9.
Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 5 и 7 овог уговора.
Члан 10.
Накнаду штете према трећим лицима, правним и физичким, настале као
последица извођења предметних радова сноси извођач радова.
Члан 11.
Овај уговор се закључује за период од једне године.
Период трaјања уговора може бити и краћи од годину дана о чему доноси
одлуку наручилац, уколико уговорена вредност јавне набавке из члана 4. током
остварења уговора буде достигнута или уколико наручилац скрати остварење уговора
према плану набавке у наредној години, при чему уговор не може прекинути пре краја
календарске године.
Члан 12.
За све што није наведено у овом уговору примењиваће се одредбе Закона о
јавним набавкама и Закона о облигационим односима.
Члан 13.
У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. .
Члан 14.
Уговор је сачињен у 6 примерака од којих по 3 за сваку уговорну страну.
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НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП"Топлана-Шабац"

ДОБАВЉАЧ:
_____________________________

Директор
Срећко Ђурић дипл. правник

Директор/Предузетник
____________________________

____________________________
мп

______________________________
мп

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.
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Партија 3
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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Партија 3: Машински радови - демонтажа – монтажа мерила протока
Закључен између:
5. ЈКП „Топлана – Шабац” Шабац,
са седиштем у Шапцу, улица Ђуре Јакшића бр. 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна___________________, Назив банке______________________
Телефон 015/342-975, Телефакс 015/342-867;
које заступа директор Срећко Ђурић дипл. правник (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране
и
6. __________________________________________________,
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: 1.3.2/16
Одлука о додели уговора, број ________ од ________ 2016 године.
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од_________2016 године.
Понуђач учествује у јавној набавци:
7) самостално
8) као учесник у заједничкој понуди
(заокружити)
Навести учеснике заједничке понуде:
носилац _______________________________ кога заступа _________________
учесник _______________________________ кога заступа __________________
учесник _______________________________ кога заступа _________________
9) са подизвођачем:______________________________________
Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу:
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_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Члан 1.
Предмет уговора о јавној набавци у отвореном поступку је извођење радова:
Машински радови: демонтажа – монтажа мерила протока у свему према понуди
заведеној код добављача бр. __________ од ________ године (попуњава понуђач)
године и заведеној код наручиоца под бр бр. __________, ________ године (попуњава
наручилац).
Члан 2.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца извршава услугу из чл.1. овог
уговора према потребама Наручиоца, по условима датим у усвојеној понуди.
Члан 3.
Вредност јавне набавке мале вредности из чл.1
________________ динара без ПДВ.
Уговорени износ са ПДВ је__________________ динара.

овог

уговора

је

Члан 4.
Плаћање ће Наручилац вршити према понуди, у износима наведеним у
рачунима на рачун Добављача_______________, у року од_______дана,
Укупно фактурисан износ за изведене радове не може бити већи од
уговорене вредности јавне набавке.
Члан 5.
Добављач сукцесивно испоставља рачуне према исказаној јединичној цени у
понуди и броју јединица (мерила протока) на којима су изведени предметни радови.
Јединичну цену за изведене радове добављач формира на основу свих трошкова које
терете радове.
Члан 6.
Саставни део уговора су захтеви и одредбе из конкурсне документације
бр._____ од _________године
(попуњава наручилац), као и понуда Добављача
_________године под бр.__________, (попуњава понуђач) и заведеној код Наручиоца
_________године под бр.__________ (попуњава наручилац).
У случају извођења радова на начин који није предвиђен конкурсном
документацијом или није у складу са условима из понуде, Добављач се обавезује да
усвоји оправдану рекламацију Наручиоца.
Члан 7.
Исказане јединичне цене у понуди бр._____
од_________(попуњава
наручилац), године су обавезно важеће током остварења уговора и за то време се не
могу мењати.
Члан 8.
Извођење радова се врши на месту демонтаже-монтаже мерила протока у
објектима власника гасних инсталација на територији града Шапца уз транспорт
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мерила протока од објеката власника гасних инсталација до Топлане „Бенске Баре“ и
назад.
Члан 9.
Рок за за почетак извођења радова износи један дан од дана примања наруџбе
од стране одговорног лица из сектора гасификације према захтеву везаном за
динамику извршења услуге демонтаже-монтаже.
Наруџба може бити примљена писмено, факсом или путем маил-а. Наруџба
мора садржати поред броја предвиђених мерила протока за демонтажу, бројеве
мерила протока, адресе, контакт телефоне и имена и презимена власника гасних
инсталација.
Члан 10.
Добављач из понуду или пре потисивања уговора доставља бланко соло
меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико добављач не достави меницу, наручилац ће сматрати да је одустао од
потписивања уговора.
Наручилац стиче право активирања менице у случају непоштовања уговорених
одредби из чланова 5 и 6 овог уговора и то до вредности наручених а необављених
радова, а највише до 10% од вредности уговора.
Члан 11.
Наручилац
задржава право раскида уговора у случају непоштовања
договорених услова из члана 6,7 и члана 9, овог уговора.
Члан 12.
Рок за трајања уговора је најдуже годину дана од дана његовог закључења.
Уговор ће трајати краће у случају када вредност извршене услуге достигне
вредност јавне набавке
Члан 13.
У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 3 примерака од којих по 3 за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП"Топлана-Шабац"

ДОБАВЉАЧ:
_____________________________

Директор
Срећко Ђурић дипл. правник

Директор/Предузетник
____________________________

____________________________
мп

______________________________
мп

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати негативну
референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

ЈКП „Топлана Шабац“: Конкурсна документација за ЈН бр. 1.3.2/16 79/87

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 за партију 1 доставити на адресу: ЈКП „Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1,
15000 Шабац, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара, – Машински радови - изградња кућних гасних
прикључака и машински радови - интервентно одржавање на дистрибутивном
гасоводу, ЈН 1.3.2/16, Партија 1: - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуду за партију 2 доставити на адресу: ЈКП „Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1,
15000 Шабац, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара, – Машински радови - изградња немереног
дела унутрашње гасне инсталације (УГИ), ЈН 1.3.2/16, Партија 2: - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуду за партију 3 доставити на адресу: ЈКП „Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1,
15000 Шабац, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара, – Машински радови - демонтажа – монтажа
мерила протока, ЈН 1.3.2/16, Партија 3: - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
28.07.2016 године до 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 (важи за партију 1, партију 2 и партију 3)
оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем;
Партија 1 садржи и образац изјаве о времену одзива (Образац 7)
 Модел уговора;
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Партија 1 и Партија 2
копија доказа из чл. чл. 75. ст. 1. тач. 5)
 Лиценца Oдговорног извођача (430)
 Потврда Инжењерске коморе Србије о уплати за текућу годину
 Копија радне књижице или копија уговора потписаног између понуђача и
Одговорног извођача
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или три партије. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуде ће се давати за сваку партију посебно.
Нпр. ако понуђач учествује три партије јавне набавке даће понуду у три
одвојене коверте, на свакој коверти поред осталих тражених података мора
бити наглашено за коју се партију се односи понуда, уколико учествује у једној
партији – једна коверта са назнаком за који се партију понуда даје.
Понуда се мора дати на такав начин да сваки предвиђени образац и сваки
тражени документ мора бити садржан у понуди за сваку партију понаособ (тј.
одвојено у понуди за партију 1,2 и партију 3).
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 „Топлана - Шабац“,
Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова, – Машински радови, ЈН 1.3.2-/16, Партија/е__(1,2 или 3,или за више партија-навести које) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова, – Машински радови, ЈН 1.3.2/16 Партија/е__(1,2 или 3,или за више партија-навести које) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова, – Машински радови, ЈН 1.3.2/16, Партија/е__(1,2 или 3,или за више партија-навести које) - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова, – Машински радови, ЈН 1.3.2/16, Партија/е__(1,2 или 3,или за више партија-навести које) - 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 (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1 у поглављу VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
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.
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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Споразум може садржати податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце
из конкурсне документације уколико се заједнички понуђачи определе за такав начин
давања понуде.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).
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 дана нити дужи од 45
дана, од дана испостављања рачуна, на основу документа- рачуна са спецификацијом
изведених радова који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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Важи за партију 1,2 и партију 3.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене машинске радове не може бити краћа од 1 године од завршетка
радова.
Важи за партију 1 и партију 2.
9.3. Захтеви у погледу наканаде штете према трећим лицима
Наручилац неће сносити трошкове штете према трећим лицима правним и физичким,
настале као последица извођења предметних радова.
Настале евентуалне трошкове изабрани извођач треба да одговорним извођењем
радова избегне, а уколико ипак настану дужан је да сноси.
Важи за партију 1,2 и партију 3.
9.4. Захтев у погледу рока извођења радова

-

-

 Рок извођења радова за Партију 1 је:
за део изградња кућних гасних прикључака најдужи рок за извршење радова је
1(један) дан од завршене грађевинске припреме за извођење машинских
радова и врше се по налогу Одељења гасификације који може бити упућен од
надлежног лица усмено телефоном уз достављање писменог налога на
предвиђеном формулару
за део интервенције на дистрибутивној гасоводној мрежи рок извршења радова
је дефинисан изјавом о обавезујућем року – Образац XIII, коју је понуђач дужан
прихватити, а потписана и оверена је део уговорне обавезе између наручиоца и
понуђача.

 Рок извођења радова за Партију 2 је:
Рок за извршење радова може бити најдужи 20 дана, од дана достављања писменог
налога на предвиђеном формулару од надлежног лица из Одељења гасификације.
 Рок извођења радова за Партију 3 је:
Рок за за почетак извршења услуге износи један дан од дана примања наруџбе од
стране одговорног лица из сектора гасификације према динамици извршења услуге
демонтаже-монтаже. Наруџба може бити примљена писмено, факсом, путем маил-а.
Наруџба мора садржати поред броја предвиђених мерила протока за демонтажу,
бројеве мерила протока, адресе, контакт телефоне и имена и презимена власника
гасних инсталација.
9.5. 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.
9.6. Други захтеви
Партија 1
Захтев у вези са временом одзива који за Машинске радове - интервентно одржавање
на дистрибутивном гасоводу, при свакој интервенцији не може бити дужи од 30 минута,
од примања налога за извођење радова, о чему понуђач је дужан да потпише посебну
изјаву која је саставни део конкурсне документације.
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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.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати како у партији 1,2 тако и у партији 3.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац ће тражити бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла. Меница се доставља приликом потписивање уговора.
Уколико понуђач не достави меницу, наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од
потписивања уговора.
Меница мора бити регистрована у регистру меница и мора је пратити менично писмоовлашћење на којем је наведен уговор за који се подноси, намена издавања менице,
максимална вредност од 10 % вредности уговора и рок реализације менице који мора
бити у року предвиђеном за коначну реализацију уговора.
Доставити:
 бланко соло меницу
 менично писмо
 захтев за регистрацију менице
 картон депонованих потписа (копија)
Добављач, уколико конкурише за више уговора по различитим партијама мора поднети
по једну меницу са меничним овлашћењем за сваки уговор (партију) понаособ за коју
конкурише.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Предметна јавна набавка не садржи техничку докуметацију и планове односно
документа која нису део ове конкурсне документације.
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 или факсом на број 015/342-867 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 1.3.2/16, - Машински
радови - Партија/е__(1,2 или 3,или више-навести које).
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
Уколико се комуникација обавља путем електронске поште или факсом, наручилац ће
сматрати да је пријем документа обављен истог дана уколико је пристигао у току
радног времена до 1500 часова. Уколико је пристигао после 1500 часова, сматраће се да
је дан пријема наредни дан и рокови у поступку ће се рачунати од дана пријема.
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. ЗЈН).
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: nikolalazarevic@toplanasabac.rs, факсом на број 015/342-867 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000
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Шабац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
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(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Топлана – Шабац“; јавна набавка 13216;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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