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Страна

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа за децу „БАМБИ“ Бачка Топола
Адреса: 24300 Бачка Топола, Дунавска бр. 8
ПИБ 101443770
Матични број 08061823
Интернет страница наручиоца: www.bambi.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка се спроводи у поступку ј а в н е н а б а в к е м а л е в р е д н о с т и, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2017, су добра – 09331100 Соларни колектори за производњу топлоте
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6 . Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контак лице и служба
маил: bambi@stcable.net
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 2/2017, су Соларни колектори за
производњу топлоте – набавка и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде
коришћењем соларне енергије
Назив и ознака из општег речника набавке: 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

Конкурсна документација за јавну набавку добара - електричне енергије број 1/2017

страна 3 од 32

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Извођач радова је дужан да у објекту Предшколске установе „Бамби“ Бачка Топола, Дунавска 8 изврши следеће:

А)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –
МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Позиције обухватају испоруку и уградњу материјала, односно опреме. Цене су у динарима без ПДВ.
Р. бр.

Опис позиције

Јед.
мера

Количи
на

1.

СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА

1.1.

Соларни плочасти колектор БОСЦХ ФЦЦ 220-2В или
сличан
са параметрима: димензије: 2026/1032/67 ветртикалне
изведбе, нето 1,94м2, бруто 2,09м2 површине, са
ПВД-абсорбером са високоселективном превлаком
садржај абсорбера 0,80 лит, нето тежина 30 кг, апсорпција
%95 ± 2, емисија 12 ± 2, степен корисности 76,1%,
температура стагнације 194 °Ц

kom

10

Прикључни прибор за колекторе WФС20 или друге са
параметрима: прикључни сет за монтажу на коси кров, за
сваки ред колектора по један. Састоји се од оплетених
армираних наставака црева прикључних црева за пролаз
кроз кров, дужине 1 м, обујмица са опружним тракама,
прелаза на 18 мм холендер са стезним прстеном или 3/4"
спољни навој

kom

2

1.3.

Троуглови за издизање колектора

kom

12

1.4.

Причврчћивање троуглова за раван кров (типле, шрафови
са свим потребним материјалом)

kompl

1

Одзрачни прибор ЕЛТ5 или сличан са параметрима:
састоји се од температурно отпорног аутоматског
одзрачника са кугластом славином за затварање,
месинганим лонцем за одвајање ваздуха, прелазима на 18
мм холендер са стезним прстеном или 3/4" спољни навој

kom

1

Основни сет WМТ1 или сличан са параметрима: за
монтажу првог колектора, за сваки први колектор потребан
по један, садржи: алуминијумски профилни носач,
елементе за причвршћење за први колектор

kom

2

Сет за проширивање WМТ2 или сличан са параметрима:
за сваки колектор осим првог потребан по један, садржи:
алуминијумски
профилни
носач,
елементе
за
причвршћење колектора

kom

8

1.2.

1.5.

1.6.

1.7.
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Јед.
цена

Укупно
(дин)

1.8.

Кровне куке ФКА3 или друге са параметрима: веза за
колекторе за сваки колектор потребна по једна, садржи:
флексибилне кровне куке од алуминијума за причвршћење
на кровне летве или као вијчано причвршћење, може се
прилагодити дебљини летви и величини жлеба 4 комада

kom

10

Регулација за независтан соларни систем ЦС 200 са
могућношћу мерења топлотне енергије

kom

1

1.10.

МС 200 Уклопни модул

kom

1

1.11.

Соларна подстаница АГС10-2 или слична са параметрима:
соларна станица за 6 до 10 колектора, напор циркулационе
пумпе до 7 м, са интегрисаним термометром и
гравитационим кочницама на полазном и повратном воду,
сигурносним вентилом од 6бар, манометром, регулатором
протока и показивачем бајпас запреминског протока 2-16
л/мин, холендером са стезним прстеном за Цу 22мм
kom

1

Соларни флуид WТФ10 или сличан са параметрима:
течност за плочасте колекторе, пропиленгликол, финално
промешана безбојна течност, не сме се мешати са другим
средствима, заштита од смрзавања до -30°Ц, 10 литара

kom

8

Соларна експанзиона посуда САГ50 или друге са
параметрима:
Соларна експанзиона посуда 50 литара укључујући зидни
држач

kom

1

Акумулациони бојлер АС 1000 ДУО, са два измењивача
(горњи 72 кW, доњи 175 кW), изолација 10 цм, запремине
1000 литара, 8 бара

kom

1

1.15.

Сензор акум. бојлера СФ4

kom

1

1.16.

ЕУРОТИС НО20 цев од нерђајућег челика са соларном
изолацијом до 180оЦ

m

60

1.9.

1.12.

1.13.

1.14.

1.17.

Фитинзи за ЕУРОТИС цеви (5% од претходне ставке)

kompl

1

1.18.

Електрични грејач од 4,5 кW и утичнице за соларно
постројење и дигитални
тајмер са недељним програмом

kompl

1

УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
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2.

РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ

2.1
.

Циркулациона тробрзинска пумпа (рециркулаиона) са
влажним ротором тип Стар-З 25/6 у комплету са
холендерима, произвођача "WИЛО" Немачка или сл.

-

проток: 0,16 л/с
напор: 20 кПа
јачина струје: 0,22 - 0,43 А
број обртаја: 1200 - 2200 о/мин
напон: 1~230В, 50 Хз
снага: 49/74/99 кW
заштита мотора: ИП 44
маса: 2,66 кг

компл

1

2.2
.
-

Кугласта навојна славина са холендером
Р6/4"
Р5/4"
Р1"
Р3/4"

ком
ком
ком
ком

3
1
2
2

2.3
.

Вентил сигурности са опругом Р3/4", притисак отварања 8
бар

ком

1

2.4
.

Неповратни вентил Р3/4"

ком

1

2.5
.

Хватач нечистоће Р6/4"

ком

1

2.6
.

ХПДЕ ПЕ-100 цеви СДР11/С5, радног притиска до 16 бар и
трајне радне температуре до +60оЦ
м
м
м
м
м

12
3
86
120
24

Ø50 x 4,6 мм
Ø40 x 3,7 мм
Ø32 x 3,0 мм
Ø25 x 2,3 мм
Ø20 x 2,0 мм
2.7
.

Помоћни материјал за монтажу ПЕ цевовода, 50% од
вредности цеви

2.8
.

Изолација цевовода изолацијом са парном браном,
дебљина 13 мм, коефицијент топлотне проводљивости
λ=0,035 W/мК
Ø54 x 13 мм
Ø42 x 13 мм
Ø35 x 13 мм
Ø28 x 13 мм

2.9
.

пауш

м
м
м
м

12
3
86
120

ком

34

Израда продора кроз преградне зидове и међуспратну
конструкцију, са уградњом одговарајућих металних чаура
УКУПНО РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
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3.

ОСТАЛИ РАДОВИ

3.1
.
3.2
.
3.3
.
3.4
.

Испитивање инсталације, пуштање система у рад, фина
регулација инсталације и мерење параметара
Испорука примопредајне документације
Припремно завршни радови на објекту

пауш
пауш
пауш

Транспортни трошкови

пауш

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1.
2.
3.

СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (дин) - основица
ПДВ 20% (дин)
УКУПНО (дин)

Б) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

Опис рада и материјала
Набавка, опремање и уградња
типс-ког лименог ормана
400x200x200
Набавка и уградња ЗУДС 16/0,5 А
Набавка и уградња редне
стезаљке за Л, Н и ПЕ, 2,5-4 мм2

Јед.
мере

Количина

комп

1

ком

1

ком

10

ком

3

ком

3

Набавка и уградња ЕЗН шине са
одстојним изолаторима

м

0,3

Набавка и уградња гребенастог
прекидача 4Г 16 ПК, 0-1

ком

1

Набавка и уградња аутоматског
оси-гурача - прекидача 16 А типа
Ц
Набавка и уградња аутоматског
оси-гурача - прекидача 6 А типа Ц

По
јединици

Цена
Укупно
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Набавка и уградња ЛЕД светиљке
за РО са сијалицом Е14/3W

ком

1

Набавка и уградња кабела Х05ВВ
5x2,5мм2 у ПК 25x25 беле боје

м

28

Набавка и уградња кабела Х05ВВ
2x1,5мм2 у ребрасто црево

м

16

Набавка и уградња кабела ПП -Y
3x1,5мм2 у ребрасто црево

м

10

Ситан, непредвиђен рад и
материјал
Испитивање инсталација

паушално
паушално
збир:
ПДВ:
укупно електро инстал.:

Рок испоруке добара и извођење радова
15 дана од дана потписивања уговора
Место испоруке добара и извођење радова
ПУ „Бамби“ Бачка Топола, Дунавска 8
IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1. Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Напомена: Уколико понуђач не испуњава

неприхватљ ива.

неки од обавезних услова понуда ће бити одбијена као

Конкурсна документација за јавну набавку добара - електричне енергије број 1/2017

страна 8 од 32

1.2.
Да има
-

-

Додатни услови

запослена 3(три) радника у складу са Законом о раду и остали додатни услови:
дипломираног машинског инжeњерa који поседује лиценцу - број лиценце 430,
дипломираног електро инжeњера број лиценце 450 или 452,
дипломираног грађевинског инжeњера који поседује лиценцу број 400 или 401 или 410 или 411 или 412
или 413 или 414 или 415 или 418 или 700. “
понуђач је дужан да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације. Понуђачи могу посетити
објекат у којем се врши уградња соларних колектора у Бачкој Тополи, Дунавска бр. 8 од 10 -12 часова
сваког радног дана, уз најаву наручиоцу претходног радног дана. Понуђач се може најавити телефоном
на бр. 024/711-148 или на маил bambi@stcable.net. Приликом обиласка локације понуђач може извршити
увид у пројекат.
да је понуђач у 2016 години уградио најмање 2000 м2 соларних колектора

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност наведених услова ( осим услова о поседовању лиценце коју је понуђач дужан да достави), понуђач
доказује писаном изјавом датом под пуном моралном и кривичном одговорношћу да испуњава услове из чл. 75 и
76. Закона о јавним набавкама. (Образац- изјава, која је саставни део конкурсне документације).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наручилац може тражити од
изабранoг понуђача који то доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица:
1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре( захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за рад издату од надлежног органа и потврду
истог органа да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој
страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни, ако је оваква лиценца законски предвиђена.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

фотокопије уговора о раду, фотокопија обрасца М-4 или други документи у складу са Законом о раду
-

за дипломираног машинског инжeњерa лиценцу - број лиценце 430,
за дипломираног електро инжeњера лиценцу - број лиценце 450 или 452,
за дипломираног грађевинског инжeњера лиценцу - лиценцу број 400 или 401 или 410 или 411 или 412
или 413 или 414 или 415 или 418 или 700. “
Потврду понуђача о обиласку локације.
референце о уградњи соларних колектора у 2016. години

ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ је саставни део конкурсне документације у одељку XIII.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да, у року од 5 дана од дана
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из јавног позива.
Понуђач je дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст. 2. Закона, образац XI у конкурсној
документацији).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова
понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра
понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број
75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да
ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се
налазе у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру
услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није
уздата на српском језику , мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац пре доношења одлуке о додели уговора
може од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова из члана 75. Закона о ЈН, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од
понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће
доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал
или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду
морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
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/кутији је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ 24300 БАЧКА ТОПОЛА, УЛ. ДУНАВСКА
БР. 8, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара- Соларни колектори за производњу топлоте –
набавка и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије , ЈНМВ
2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 15.03.2017.
године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно
не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 15.03.2017. године, у 12,15 часова, у радним просторијама
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 8.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку
отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење
за учешће у поступку јавног отварања понуда.
2.1. Понуда мора да садржи:
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност
услова (део под IV у конкурсној документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке –
уколико понуду подноси група понуђача
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме
потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII у конкурсној документацији);
- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у
конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и
кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписани и оверени
печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII
у конкурсној документацији);
- Образац - Потврду о обиласку локације (Образац XIII у конкурсној документацији)
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи
попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац
XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној
понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
3. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
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 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА 8., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац број VI у
конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну
штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. (образац број VI
у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом
оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у оквиру одељка V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ.
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.
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: по достављеним и овереним ситуацијама о извршеним радовима који испоставља извођач
радова и који оверава извођач радова и Надзорни орган наручиоца, а којим је потврђено извођење радова, у
року до 15 дана од дана уредног пријема.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција – за радове не може бити краћа од две године од дана завршетка радова.
За опрему која се уграђује понуђач је дужан да достави гаранцију произвођача.
9.3. Захтев у погледу рока
Рок извођења радова не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.
Уколико извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику преко пет дана, односно уколико
наручилац оцени да кашњење у извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, има
право да раскине уговор.
Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја,
у случају више силе и других објективних околности које се у време закључења уговора нису могли предвидети
и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у
грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава Наручиоца.
Уколико временске прилике (вода, лед, изразито ниске температуре и сл.) онемогућује извођење радова на
прописан начин, Извођач је у обавези да одмах све радове и опасности прописно обележи саобраћајним знаком
до стицања услова за наставак извођења радова.
Место извођења радова: Бачка Топола, Дунавска бр. 8
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без
обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са
упутством датим у конкурсној документацији.
11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду,
поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (чл. 63. Закона)
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити у писаном облику 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 – ЈНМВ 2/2017“, на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Предшколска установа за децу „БАМБИ“ Бачка Топола, Дунавска бр. 8
- факсом на број 024/711-148;
- електронским путем на адресу bambi@stcable.net, за правно економска питања;
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно
његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
14. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку негативних
референци (члан 82. Закона):
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1)
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2)
учинио повреду конкуренције;
3)
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за
период од претходне три године.
Доказ може бити:
1)
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2)
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3)
исправа о наплаћеној уговорној казни;
4)
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5)
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8)
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке
15. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“
применом следећих критеријума:
- цена...............................50 пондера
- референц листа.............30 пондера
- гарантни рок.................20 пондера
1.

цена ............максимално 40 пондера

рангирање према понуђеној цени: понуђач са најнижом ценом добија 50 пондера, а сваки наредни
понуђач са већом ценом, по 5 пондера мање.
2.

референц листа.............максимално 30 пондера
понуђач са 2000м2 и више уграђених соларних колектора у 2016. години...........30 пондера
од 1000 до 2000м2...........................................................................................20 пондера
од 500 до 1000м2 ............................................................................................10 пондера
испод 500м2 .....................................................................................................5 пондера

3.

гарантни рок...................максимално 20 пондера
понуђач са понуђеним најдужим гарантним роком добија 20 пондера, а сваки наредни понуђач са
краћим гарантним роком по 5 пондера мање

16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истим бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који
понуди нижу цену.
17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).
18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
19. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са
чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити изабрану понуду и ако :
1)
понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће;
2)
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
3)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
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4)
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није
могуће упоредити је са другим понудама.
20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес
за доделу уговора, (односно оквирног споразума) у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил bambi@stcable.нnet, факсом на број
024-711-148 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки (и пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума
у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама).
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
захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке
из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није
већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност
већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност
није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених
вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: ЈН- 2/2017
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
22. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара – 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте –
набавка и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије ,
ЈН 2/2017, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.03.2017.
године и на интернет страници Наручиоца.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

Напом ена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА, ДУНАВСКА БР. 8,
матични број 08061823 и ПИБ 101443770, коју заступа директор Фењсароши Фекете Тимеа (у даљем
тексту: Наручилац) и
2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број
______________________ и ПИБ ________________ које заступа директор ___________________
(у даљем тексту: Понуђач),
и са понуђачим а из групе понуђача/ са подизвођачим а/ подизврш иоцим а :
а) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ подизвршиоцима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке)
з а к љ у ч у ј у:
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ

Уговорне стране констатују:
- да је Понуђач на основу чл. 32., 39., 52. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
брoj 124/2012, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 03.03.2017. године, спровео поступак за јавну
набавку добара 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање инсталације за
припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије , у поступку јавне набавке мале вредности
2/2017;
- да је Понуђач дана ____________2017. године, доставио понуду број __________________________,
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели
уговора број:___________________________ од __________2017. године, изабрао Понуђача за испоруку
предметних добара и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка Соларних колектора за производњу топлоте – набавка и постављање
инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије, за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА, у потпуности према понуди Понуђача бр. ___________ од
__________.2017. године која је сатавни део овог уговора.
Члан 2.
Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи: ___________ динара без ПДВ, односно _____
динара са ПДВ –ом, док ће ПДВ бити обрачунат сходно члану 10. Закона о ПДВ-у, а све према понуди бр.
___________ од _________.2017. године, која је саставни део овога уговора.
Обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и јединичних
цена из понуде које су фиксне.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације
градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Понуђача.
Члан 3.
Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун Извођача број ______________
код ______________ банке након испостављених оверених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених
од стране наручиоца, стручног надзора и извођача, у року до 15 дана рачунајући од дана пријема ситуација од
стране наручиоца (уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге).
Количине и квалитет извршених послова Понуђача контролисаће и пратиће стручни надзор Наручиоца у виду
овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за
признавање извршене реализације радова као и испостављања ситуација.
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Члан 4.
Као финансијско обезбеђење Извршилац радова је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда .
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са
изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Члан 5.
Понуђач се обавезуе да ће радове који су предмет овог уговора
закључења овог уговора.

извршити у року од ___

дана од дана

Понуђач је дужан да изради динамички план радова. Извођач је дужан да радове изводи по обострано
овереном динамичком плану. Динамички план је саставни део Уговора. Први дан динамичког плана је
дефинисана у ставу 1. овог члана, а уговорених _____ радних дана се не мењају. У случају да Понуђач не
започне извођење радова односно знатно одступи од рокова за извођење радова из динамичког плана и исто
понашање настави и после опомене Надзорног органа сматраће се да је одустао од извршавања овог Уговора
и стичу се услови да Наручилац пеостале радове изда другом Понуђачу на терет Понуђача из овог уговора.
Понуђач, за извршење радова даје гаранцију од _________ месеци, а за уграђену опрему гарантни рок је према
гаранцији произвођача.

Члан 6.
Добра која ће Понуђач уградити морају у потпуности одговарати важећим домаћим стандардима и морају
одговарати намени за коју су одређена, сагласно понуди Понуђача.
Понуђач је дужан да за предметна добра која имају гаранцију, преда Наручиоцу гарантни лист.
Члан 7.
Понуђач се обавезује да уговорену опрему и радове изврши у свему по условима из конкурсне документације и
прихваћене понуде.
Уколико опрема и радови нису адекватни, ни по квалитету, ни по року извршења, не одговарају прихваћеној
понуди , Понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.
Наручилац је у случају из става 2. овог члана , дужан да у писаној форми , обавести о томе Понуђача , у року од
три дана од дана извршења посла.
Понуђач се обавезује да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова, као и одговарајуће
обезбеђење својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима и штете причињене трећим лицима за време и у вези са извођењем уговорених радова, што се тиче
безбедности према Закону и другим прописа о безбедности и заштити на раду и законских и других прописа о
заштити животне средине и радно правних прописа, за време укупног трајања извођења радова.
Члан 8.
Уколико се у току радова јави потреба за додатним радовима који нису наведени у обрасцу понуде и конкурсној
документацији, за извршење тих радова Понуђач мора добити писмену сагласност Наручиоца.
Члан 9.
Овлашћени представник наручиоца – надзорни орган - ће вршити контролу радова и уградњу материјала и
уколико констатује недостатке на уграђеним добрима , саставиће записник о томе, а тај записник ће потписати са
извођачем радова при чему ће прецизирати природу недостатака.
Наручилац може захтевати од Извођача радова да исправи недостатке на добрима и радовима , под условом да
је у стању да је исправи, или да поручи друга исправна добра.
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Уколико у накнадном року Извођач радова не исправи недостатке или не набави нова добра , наручилац може
захтевати даље извршење уговора или раскинути уговор.
Члан 10.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид
уговора, под условом да је своје уговорне обавезе, до захтева за раскид уговора, у потпуности извршила.
Раскид уговора се захтева, са раскидним роком од 5 дана с тим да су уговорне стране у обавези да испуњавају
своје обавезе до истека раскидног рока.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговору решавају споразумно, а у супротном спор ће
решавати стварно и месно надлежни суд према седишту наручиоца.
Члан 12.
Овај уговор се може изменити одговарајућим анексом уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Уговор је сачињен
примерка.

у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)

За НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
___________________________
Тимеа Фењсароши Фекете
Напомене:

За ПОНУЂАЧА
______________________

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац
ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку добара – 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање
инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије - ЈН 2/2017:

А)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –
МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Позиције обухватају испоруку и уградњу материјала, односно опреме. Цене су у динарима без ПДВ.
R. br.

Опис позиције

Јед.
мера

Количи
на

1.

СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА

1.1.

Соларни плочасти колектор БОСЦХ ФЦЦ 220-2В или
сличан
са параметрима: димензије: 2026/1032/67 ветртикалне
изведбе, нето 1,94м2, бруто 2,09м2 површине, са
ПВД-абсорбером са високоселективном превлаком
садржај абсорбера 0,80 лит, нето тежина 30 кг, апсорпција
%95 ± 2, емисија 12 ± 2, степен корисности 76,1%,
температура стагнације 194 °Ц

kom

10

Прикључни прибор за колекторе WФС20 или друге са
параметрима: прикључни сет за монтажу на коси кров, за
сваки ред колектора по један. Састоји се од оплетених
армираних наставака црева прикључних црева за пролаз
кроз кров, дужине 1 м, обујмица са опружним тракама,
прелаза на 18 мм холендер са стезним прстеном или 3/4"
спољни навој

kom

2

1.3.

Троуглови за издизање колектора

kom

12

1.4.

Причврчћивање троуглова за раван кров (типле, шрафови
са свим потребним материјалом)

kompl

1

Одзрачни прибор ЕЛТ5 или сличан са параметрима:
састоји се од температурно отпорног аутоматског
одзрачника са кугластом славином за затварање,
месинганим лонцем за одвајање ваздуха, прелазима на 18
мм холендер са стезним прстеном или 3/4" спољни навој

kom

1

Основни сет WМТ1 или сличан са параметрима: за
монтажу првог колектора, за сваки први колектор потребан
по један, садржи: алуминијумски профилни носач,
елементе за причвршћење за први колектор

kom

2

Сет за проширивање WМТ2 или сличан са параметрима:
за сваки колектор осим првог потребан по један, садржи:
алуминијумски
профилни
носач,
елементе
за
причвршћење колектора

kom

8

1.2.

1.5.

1.6.

1.7.
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Јед.
цена

Укупно
(дин)

1.8.

Кровне куке ФКА3 или друге са параметрима: веза за
колекторе за сваки колектор потребна по једна, садржи:
флексибилне кровне куке од алуминијума за причвршћење
на кровне летве или као вијчано причвршћење, може се
прилагодити дебљини летви и величини жлеба 4 комада

kom

10

Регулација за независтан соларни систем ЦС 200 са
могућношћу мерења топлотне енергије

kom

1

1.10.

МС 200 Уклопни модул

kom

1

1.11.

Соларна подстаница АГС10-2 или слична са параметрима:
соларна станица за 6 до 10 колектора, напор циркулационе
пумпе до 7 м, са интегрисаним термометром и
гравитационим кочницама на полазном и повратном воду,
сигурносним вентилом од 6бар, манометром, регулатором
протока и показивачем бајпас запреминског протока 2-16
л/мин, холендером са стезним прстеном за Цу 22мм
kom

1

Соларни флуид WТФ10 или сличан са параметрима:
течност за плочасте колекторе, пропиленгликол, финално
промешана безбојна течност, не сме се мешати са другим
средствима, заштита од смрзавања до -30°Ц, 10 литара

kom

8

Соларна експанзиона посуда САГ50 или друге са
параметрима:
Соларна експанзиона посуда 50 литара укључујући зидни
држач

kom

1

Акумулациони бојлер АС 1000 ДУО, са два измењивача
(горњи 72 кW, доњи 175 кW), изолација 10 цм, запремине
1000 литара, 8 бара

kom

1

1.15.

Сензор акум. бојлера СФ4

kom

1

1.16.

ЕУРОТИС НО20 цев од нерђајућег челика са соларном
изолацијом до 180оЦ

m

60

1.9.

1.12.

1.13.

1.14.

1.17.

Фитинзи за ЕУРОТИС цеви (5% од претходне ставке)

kompl

1

1.18.

Електрични грејач од 4,5 кW и утичнице за соларно
постројење и дигитални
тајмер са недељним програмом

kompl

1

УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
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2.

РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ

2.1
.

Циркулациона тробрзинска пумпа (рециркулаиона) са
влажним ротором тип Стар-З 25/6 у комплету са
холендерима, произвођача "WИЛО" Немачка или сл.

-

проток: 0,16 л/с
напор: 20 кПа
јачина струје: 0,22 - 0,43 А
број обртаја: 1200 - 2200 о/мин
напон: 1~230В, 50 Хз
снага: 49/74/99 кW
заштита мотора: ИП 44
маса: 2,66 кг

компл

1

2.2
.
-

Кугласта навојна славина са холендером
Р6/4"
Р5/4"
Р1"
Р3/4"

ком
ком
ком
ком

3
1
2
2

2.3
.

Вентил сигурности са опругом Р3/4", притисак отварања 8
бар

ком

1

2.4
.

Неповратни вентил Р3/4"

ком

1

2.5
.

Хватач нечистоће Р6/4"

ком

1

2.6
.

ХПДЕ ПЕ-100 цеви СДР11/С5, радног притиска до 16 бар и
трајне радне температуре до +60оЦ
м
м
м
м
м

12
3
86
120
24

Ø50 x 4,6 мм
Ø40 x 3,7 мм
Ø32 x 3,0 мм
Ø25 x 2,3 мм
Ø20 x 2,0 мм
2.7
.

Помоћни материјал за монтажу ПЕ цевовода, 50% од
вредности цеви

2.8
.

Изолација цевовода изолацијом са парном браном,
дебљина 13 мм, коефицијент топлотне проводљивости
λ=0,035 W/мК
Ø54 x 13 мм
Ø42 x 13 мм
Ø35 x 13 мм
Ø28 x 13 мм

2.9
.

пауш

м
м
м
м

12
3
86
120

ком

34

Израда продора кроз преградне зидове и међуспратну
конструкцију, са уградњом одговарајућих металних чаура
УКУПНО РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
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3.

ОСТАЛИ РАДОВИ

3.1
.
3.2
.
3.3
.
3.4
.

Испитивање инсталације, пуштање система у рад, фина
регулација инсталације и мерење параметара
Испорука примопредајне документације
Припремно завршни радови на објекту

пауш
пауш
пауш

Транспортни трошкови

пауш

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1.
2.
3.

СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
РАЗВОД ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (дин) - основица
ПДВ 20% (дин)
УКУПНО (дин)

Б) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
–ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ

Опис рада и материјала
Набавка, опремање и уградња
типс-ког лименог ормана
400x200x200
Набавка и уградња ЗУДС 16/0,5 А
Набавка и уградња редне
стезаљке за Л, Н и ПЕ, 2,5-4 мм2

Јед.
мере

Количина

комп

1

ком

1

ком

10

ком

3

ком

3

Набавка и уградња ЕЗН шине са
одстојним изолаторима

м

0,3

Набавка и уградња гребенастог
прекидача 4Г 16 ПК, 0-1

ком

1

Набавка и уградња аутоматског
оси-гурача - прекидача 16 А типа
Ц
Набавка и уградња аутоматског
оси-гурача - прекидача 6 А типа Ц

По
јединици

Цена
Укупно
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Набавка и уградња ЛЕД светиљке
за РО са сијалицом Е14/3W

ком

1

Набавка и уградња кабела Х05ВВ
5x2,5мм2 у ПК 25x25 беле боје

м

28

Набавка и уградња кабела Х05ВВ
2x1,5мм2 у ребрасто црево

м

16

Набавка и уградња кабела ПП -Y
3x1,5мм2 у ребрасто црево

м

10

Ситан, непредвиђен рад и
материјал
Испитивање инсталација

паушално
паушално
збир:
ПДВ:
укупно електро инстал.:

Укупна збирна јединична цена под А) и Б) без ПДВ-а ______________ динара, односно
___________________са ПДВ (табела служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);
Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана);
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда.
Гарантни рок за добра____________, гарантни рок за радове ________________.
У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре
цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара Соларни колектори за производњу топлоте –
набавка и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије - , ЈН
2/2017, као понуђач: ________________________________, из ______________________ у складу са чланом 88.
став 1. Закона, имао сам следеће трошкове :

1. _____________________________________________________, _________________-динара
2. _____________________________________________________,_________________-динара
3. _____________________________________________________, _________________-динара
4. _____________________________________________________,_________________-динара
5. _____________________________________________________, _________________-динара
6. _____________________________________________________,_________________-динара
7. _____________________________________________________, _________________-динара
8. _____________________________________________________,_________________-динара
9. _____________________________________________________, _________________-динара
10. _____________________________________________________,_________________-динара

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.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015)
као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015), као понуђач:
__________________________________________, из ______________________
дајем
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке
добара Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање инсталације за припрему топле
потрошне воде коришћењем соларне енергије, ЈН 2/2017, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
БАЧКА ТОПОЛА, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка
2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач:
______________________________________________________________,
из
______________________, у поступку јавне набавке добара Соларни колектори за производњу топлоте – набавка
и постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије, ЈН 2/2017,
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА, поштовао је обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
сам ималац права интелектуалне својине.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуђач_______________________________________кога
(назив и седиште)
заступа__________________________________под пуном моралном, материјалном
(име и презиме)
и кривичном одговорношћу даје следећу
ИЗЈАВУ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2017 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА
ТОПОЛА, набавка ДОБАРА – Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање инсталације за
припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, и
додатне услове, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалнегрупе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуде;
4)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);
5)Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач поседује посебну дозволу у складу са Законом.
7)
- Да има запослена 3(три) радника у складу сса Законом о раду и то:
дипломираног машинског инжeњерa који поседује лиценцу - број лиценце 430,
дипломираног електро инжeњера број лиценце 450 или 452,
дипломираног грађевинског инжeњера који поседује лиценцу број 400 или 401 или 410 или 411 или
412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700. “
референце о уградњи 2000м2 соларних колектора у 2016. години
да има потврду понуђача о обиласку локације.
Датум:
_______________________

Печат:

Потпис одговорног лица понуђача
________________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Односно сваки подизвођач је у обавези да попуни овај образац.
Наручилац задржава право да од понуђача захтева доказе о испуњености наведених услова.
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XIII

ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ
ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је дана _________. 2017. године, представник понуђача извршио обилазак локације и
објекта, на којој се изводе радови – ПУ „Бамби“ Бачка Топола – Дунавска 8, који су предмет јавне набавке број
ЈН 2/2017 и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са свим условима извођења радова и да они , сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета
јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.
У Бачкој Тополи, дана __________.2017.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
Потпис представника Наручиоца који је омогућио
Обилазак локације
______________________________

Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За

групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла – овлашћени члан групе
понуђача.
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