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I  ППООЗЗИИВВ  ЗЗАА  ППООДДННООШШЕЕЊЊЕЕ  ППООННУУДДЕЕ  

1. Наручилац 
ЈП "Водоканал" Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у 
складу са законом, конкурсном документацијом и позивом. 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке - Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за 
замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза. Шифра из 
општег речника набавке 71322000. 

3. Подаци о наручиоцу  и врста поступка јавне набавке 
ЈП "Водоканал" Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), спроводи 
јавну набавку. 
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о 
јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) . 
Интернет адреса наручиоца: www.vodokanal-becej.rs 

4. Рок и начин подношења понуде 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019. 
до 10:00 часова на адресу: ЈП "Водоканал" Бечеј, ул. Данила Киша бр. 8/а, 21220 Бечеј. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. 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. 
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. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с 
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

"Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних 
делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН II-16/19 - НЕ 

ОТВАРАТИ" 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте 
наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 
4. Законом о јавним набавкама. 

5. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 08.04.2019. у 10:30 часова, на адреси наручиоца. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. Критеријум за оцењивање понуда 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. У случају да у набавци 
учествују паушални обвезници критеријум ће бити крајња најнижа понуђана цена, односно 
цена без ПДВ-а. 
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7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде 
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 7 дана 
од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од 
дана њеног доношења. 

8. Лице за контакт 
У периоду одређеном за припрему и достављање понуде, за све додатне информације 
заинтересовани се могу обратити Габору Кути, на моб.: +381 63 536 157 или на мејл: 
gabor.kuti@vodokanal-becej.rs. 
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена  на српском језику. 

2. Обавезна садржина понуде 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

Образац бр. О б а в е з н и    д о к у м е н т и  

1 
Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о 
прихватању услова из конкурсне документације 

2 
Попуњени, потписани  и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача 
и/или члана групе) 

3 
Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. Закона 
о јавним набавкама и докази испуњености тих услова 

4 Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова 

5 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора 

6 Попуњен образац о независној понуди 

7 Попуњен образац трошкова припреме понуде 

8 Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона 

9 Попуњена и оверена Потврда о обиласку терена 

10 Попуњена и оверена Потврда о реализацији захључених уговора 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице 
понуђача исте потписује и печатом оверава.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији. 

4. Понуда са варијантама 
Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

6. Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 

7. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној 
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди.  
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

8. Додатни захтеви 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуђачи приликом састављања понуда су у обавези да изврше обилазак терена и увид у 
стање хидротехничких инсталација за предметну јавну набавку. Наручилац организује 
обилазак терена и увид у стање хидротехничких инсталација за предметну јавну набавку 
радним данима, до дана пре истека рока за подношење понуда. Обавеза понуђача је да 
најави обилазак терена један радни дан пре обиласка. Потврда о обиласку терена је 
обавезан саставни део понуде. Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена 
достави пуномоћje за лице, које га заступа. Контакт особа задужена за обилазак је Габор 
Кути, мејл: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs. 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена 
наведена у понуди је  коначна и не може се мењати, осим из разлога и на начин предвиђен 
моделом уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 
У склaду сa члaнoм 115. стaв 1. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Нaручилaц услугa мoжe нaкoн 
зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe пoвeћaти oбим 
прeдмeтa нaбaвкe, с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% oд 
укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa, при чeму укупнa врeднoст пoвeћaњa 
угoвoрa нe мoжe дa будe вeћa oд врeднoсти из члaнa 124a Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. 

10. Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за 
достављање понуде. Питања упутити на адресу: ЈП "Водоканал" Бечеј, Данила Киша 8/а, 
21220 Бечеј, уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације - ЈН II-16/19". 
Наручилац је дужан да заинтересованом понуђачу у року од три дана од дана пријема 
захтева достави одговор у писаном облику и да ту информацију објави на Порталу јавних 
набавки. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чл. 20. ЗЈН. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  после отварања 
понуда и вршити контрола код понуђача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац 
може да врши и контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора. 

13. Критеријум за избор најповољније понуде 
У предметном поступку јавне набавке радова критеријум за оцењивање понуде је 
критеријум најниже понуђене цене у складу са чл. 85 Закона. 

14. Рок за закључење уговора 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од  осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач 
којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

15. Закључење уговора 
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора  и истека 
рока за достављање Захтева за заштиту права понуђача.  
У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у поступку јавне 
набавке, потписивање уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по 
захтеву.  
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор о јавној набавци, уколико су испуњени услови из члана 112., став 2., тачка 5, ЗЈН. 

16. Захтев за заштиту права 
Понуђач, који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права  
повређена, може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка  јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране 
наручиоца у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Копију 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права. 
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права. 
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини 
од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, Републичка 
административна такса за јавну набавку број ЈН II-16/19, прималац уплате: буџет Републике 
Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. 

18. Разматрање понуда  
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати 
благовременом ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање 
понуда, лично или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до 
наведеног крајњег рока достављања сматраће се неблаговременим и наручилац ће их по 
окончању  поступка јавног отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком 
да су поднете неблаговремено.  
Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је 
после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају потпуно све 
захтеве из конкурсне документације. 
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Наручилац ће као неодговарајуће одбити понуде које су благовремено предате, а за које се 
после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не одговарају потпуно свим 
техничким спецификацијама. 
Наручилац ће као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које је 
после отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да условљава права 
наручиоца, да не одговарају потпуно свим критеријумима, условима и евентуалним 
квалификационим захтевима.  
Разматраће се само благовремене и исправне понуде. 
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ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК 

 

 Општина Бечеј је донела одлуку, да приступи изради пројектно-техничке 
документације за реконструкцију дела водоводне мреже у деловима улица у Бечеју, где је 
учесталост хаварија велика, и отежано је редовно, несметано, континуално 
водоснабдевање. 

 Водоснабдевање насеља Бечеј се врши из јавног водоводног система, који се састоји 
од водозахвата, фабрике воде и водоводне мреже. Водозахват се налази на југо-западној 
периферији насеља, и чини га бунарско поље са 17 активних бунара. Фабрика воде се 
састоји од дегазатора, филтер станице, резервоара и пумпне станица. Постојећа 
дистрибуциона мрежа је формирана од магистралних и дистрибутивних цевовода, укупне 
дужине од око 120 км. Старост водоводне мреже се креће од 25 до 40 година, што 
проузрокује велике губитке воде од око 50%. 

 Паралелно са развојем нове дистрибутивне мреже, тј. изградње водовода у 
деловима грађевинског реона, који су накнадно проширени, врши се и реконструкција 
лоших, застарелих делова постојеће мреже. Након анализе учесталости хаварија на и 
евиденцији о нефункционалним - застарелим вентилима у шахтовима у постојећој мрежи, 
утврђене су следеће локације шахтова и хидраната, као приоритетне за реконструкцију: 

 

Шахтови: 

Угао Вујица Живанчев-Лабуд Пејовић 

Угао Потиска-Републиканска 

Угао Југ Богдана-Косте Нађа 

Угао Југ Богдана-З. Јовине  

Угао Соње Маринковић-Вук Караџић 

Угао Југ Богданове-Милана Топлице  

Угао Југ Богданове-Вук Караџић 

Угао С. Книћанин-Ј. Поповића 

Угао С. Книћанин-Републиканска 

Угао С. Книћанин-Дожа Ђерђ 

Угао Синђелићева-З. Јовина 

Угао Синђелићева-Герберових 

Угао Синђелићева-Жилински Ендре 

Угао Чарнојевићева - М. Црњанског 

Угао Петефи Шандора - Зелена 

Угао Петефи Шандора - С. Марковића 

Угао Синђелићева-Дожа Ђерђ 

Угао Омладинске-С.Дороњског 

Угао Омладинске-М.Црњанског 

Угао Милош Црњански-Љуба Дорословачки 

Угао Милош Црњански-Јован Поповић 

Угао Главна-Данило Киш (код киоска) 
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Угао Главна-Данило Киш (код Суда) 

Угао Главна-Чарнојевићева 

Угао Главна-Јован Поповић 

Угао Главна-Републиканска 

Угао Главна-Петровоселски пут 

испред куће Змај Јовина 108 

испред куће Змај Јовина 112 

испред куће Урош Предић 2 

Угао Главна - Золтана Чуке 

Угао Зелена-Републиканска 

 

Хидранти: 

НХ 1 угао Потиска - Петровоселски пут 

НХ 2 испред куће Потиска (Четкара - Тиса ) 

НХ 3 испред куће Потиска 196 

НХ 4 испред куће Потиска 170 

НХ 5 испред куће Потиска 148 

НХ 6 испред куће Потиска 130 

НХ 7 испред куће Потиска 114 

НХ 8 испред куће Потиска 102 

НХ 9 угао Потиска - Герберова (преко пута пиваре) 

НХ 10 испред куће Герберова 71 

НХ 11 испред куће Герберова 53 

НХ 12 угао Герберова - Југ Богдан (испред МЗ) 

НХ 13 угао Југ Богдан - Милана Топлице 

НХ 14 испред куће Југ Богдана 37 

 НХ 15 испред куће Југ Богдана 61 

НХ 16 испред куће Југ Богдана 73 

НХ 17 испред куће Стева Дороњског 0 (пре броја 2) 

НХ 18 иза зграде Стева Дороњског 33 

НХ 19 иза зграде Стева Дороњског 37 

НХ 20 иза куће Стева Дороњског 57 (црпна станица) 

НХ 21 иза зграде Стева Дороњског 36 

НХ 22 Аутобуска станица - иза тржног центра 

НХ 53 Хотел Бела лађа (код улаза) 

НХ 54 Хотел Бела лађа (са стране) 

НХ 55 Хотел Бела лађа (код парка) 
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 Потребно је урадити пројектну-техничку документацију за реконструкцију-замену 
водоводних арматура у горе наведеним шахтовима и замену хиндраната са припадјућим 
фазонским комадима. 

 Израда пројектне техничке документације подразумева: Израду идејног пројекта - 
ИДП за прибављање Решења за одобрење за изградњу (члан 145. ЗПИ). Потребне 
геодетске подлоге, услове, сагласности и дозволе обезбеђује Инвеститор. 

 Горе наведену документацију потребно је израдити у складу са Законом о планирању 
и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014,  
145/2014 и 83/2018), као и свим припадајућим подзаконским актима и правилима струке. 

 Пројектну техничку документацију је потребно доставити у електронској форми са 
електронским потписом у пдф формату, (предмер и предрачун у еxелу, цртежи у дwг 
формату) и у папирном формату у 3 примерка. 
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Образац бр. 1.  ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА 
 
 
 
Понуда бр. __________ од  __________________ године 
  
Назив понуђача: ______________________________________________________________ 
 
Седиште и адреса: ____________________________________________________________ 
 
                                                   

Понуду дајем (означити): 

самостално                      са подизвођачем                         као заједничку понуду 
 
 

 
"Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних 

делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН II-16/19,  
шифра из ОРН 71322000 

 

 Предмет понуде је израда хидрограђевинског пројекта за Замену водоводних 
делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, и то Идејни пројекат (ИДП) за 
издавање Одобрења за извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи, који 
обухвата обухвата 32 шахта и 25 хидранта. 

 
Структура понуђене цене 

Р.бр. Опис Вредност 

1. Идејни пројекат - ИДП   

  Укупно без ПДВ-а:   

  ПДВ (20%):   

  Укупно са ПДВ-ом:   

 
 
Рекапитулација понуде 
Предмет јавне набавке Набавка услуге израде пројектно-техничке 

документације за замену водоводних 
делова у шахтовима водоводне мреже у 
Бечеју - III фаза 

Понуђена укупна фиксна цена (без ПДВ-а)  
 

Понуђена укупна фиксна цена (са ПДВ-ом)  
 

Услови плаћања Након извршене услуге и испостављања 
исправног рачуна, у року од 45 дана 

Рок извршења услуге - Израда ИДП-а 20 дана од дана потписивања Уговора 

Опција понуде  30 дана од дана отварања понуда 
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НАПОМЕНА: 

Горе наведену документацију потребно је израдити у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 
и 83/2018), одредбама Правиника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС", бр. 
72/2018), као и свим припадајућим подзаконским актима и правилима струке. 

Израђена документација се предаје у три штампана примерка и једном примерку у 
електронској форми са електронским потписом. 

Све потребне услове, дозволе, подлоге обезбеђује Наручилац. 

 
 
ИЗЈАВА:    
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне 
документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који 
не може бити контрадикторан овим условима. 
 
 
 
  Датум и место:                           М.П.                  Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 ________________________    _____________________________ 
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Образац бр. 2.                               ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
             Понуђача 

             Подизвођача 

             Члана групе понуђача 

  (означити) 

 

Назив 
 

Седиште  и адреса 
 

Матични број понуђача 
 

ПИБ 
 

ПДВ број 
 

Текући  рачун и назив банке 
 

Е-маил 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Одговорно лице 
 

Особа за контакт 
 

Датум:                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 

М.П. 
Место:                                                            (име, презиме и функција) 

 
 
_____________________ 
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 
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Образац бр. 3.    ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И ДОКАЗИ 
                                                           ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 Понуђача                                  Подизвођача                    Члана групе понуђача 

Име/назив : 
 

Р.Бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ 
Испуњеност 

услова 

1.  Регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар. 

Извод из Агенције за привредне 
регистре , односно извод из регистра 
надлежног органа 

Да     
Не 

2.  Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривчних 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; 

Потврде надлежног суда 
Да     
Не 

3.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији; 

Потврде надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално 
осигурање или потврде надлежног 
органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације 

Да     
Не 

4.  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) 

Попуњен и оверен Образац бр. 8 из 
конкурсне документације (стр. 16) 

Да     
Не 

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

5.  

Неопходан финансијски капацитет –
претходне године остварио укупне 
пословне приходе вредности  минимум у 
износу од 1.200.000,00 динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке - 
Образац БОН-ЈН, а за привредне 
субјекте који воде пословне књиге по 
систему простог књиговодства биланс 
успеха, порески биланс и пореска 
пријава, потврда пословне банке о 
оствареном укупном промету на 
пословном – текућем рачуну. 
Привредни субјект који није у обавези 
да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац) доставља 
потврду пословне банке о стварном 
укупном промету на пословном – 
текућем рачуну. 

Да     

Не 

6.  Неопходан пословни капацитет – да је у 
претходне три године реализовао 
минимум један уговор од минимум 
600.000,00 динара без ПДВ-а у за израду 
пројекта области хидротехнике  

Образац бр. 10 (уговор у вредности од 
мин 600.000,00 динара  и  фактура) 

Да     

Не 

- Располаже довољним кадровским капацитетом: 

7.  Довољан кадровски капацитет – да има 
најмање 1 запослено/ангажовано лице на 
предметним пословима који поседуље 
лиценцу 313 и/или 314 ИКС 

Радна књижица/уговор о раду/уговор о 
ангажовању 

Да     
Не 

 

Датум и место:                                                              Потпис овлашћеног лица:     

                                                                                            М.П.                _________________________ 

            (име, презиме и функција)  
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Образац бр. 4.     ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 
 
 

 
На основу чл. 77. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН 
може уместо доказа наведених у Обрасцу бр. 3 доставити "ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ 
ЗАКОНСКИХ УСЛОВА", дату под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације. 

 
 Уколико понуду подноси понуђач  који наступа самостално образац изјаве оверава 

овлашћено лице понуђача. 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник 
понуђача. 
 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу 
ископирати  и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.   

 
 
 
 

 

И З Ј А В А 

 
                          ПОНУЂАЧА  

                          ПОДИЗВОЂАЧА  

                          ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(„Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за учешће у јавној набавци- 
"Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН 
II-16/19. 
 
        Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица: 
 
_______________________                                              ________________________ 

                        (име, презиме и функција) 
 

 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 5.                                МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних 

делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, ЈН II-16/19 

 
Закључен дана **.**.2019. године између: 
 
1. Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј,  ул. Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, 
матични број 08069921, које заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Купац, са једне 
стране, и 
 
2. _____________________________________________________, (име, презиме и потпис) 
ПИБ __________________, матични број ______________________, текући рачун број 
___________________________ код банке __________________________, које заступа 
_____________________________, у даљем тексту Добављач, са друге стране.  

 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора представља регулисање међусобних права, обавеза и одговорности 
уговорних страна поводом - Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за 
замену водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, по 
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број ЈН II-16/19 у свему према понуди 
бр. __________ од ______________ године, укупне вредности  __________________ динара 
без ПДВ-а, која чини саставни део уговора. 

У склaду сa члaнoм 115. стaв 1. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa Купац услугa мoжe нaкoн 
зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe пoвeћaти oбим 
прeдмeтa нaбaвкe, с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% oд 
укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa, при чeму укупнa врeднoст пoвeћaњa 
угoвoрa нe мoжe дa будe вeћa oд врeднoсти из члaнa 124a Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. 

 

Члан 2. 

Предметна услуга из члана 1. Уговора подразумева израду Идејног пројекта (ИДП), у складу 
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018) и одредбама Правиника о садржини, начину и поступку израде 
и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. 
гласник РС", бр. 72/2018). 

 

Члан 3. 

Уговорену цену из члана 1. Наручилац ће исплатити на рачун Добављача број 
___________________________ код Банке ____________________ по достављеним 
рачунима у року од 45 дана од дана предаје Идејног пројекта. 

 

Члан 4. 
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Рок извршења услуге - Израде ИДП-а је 20 дана од дана потписивања овог Уговора. 

Израђена документација се предаје у три штампана примерка и једном примерку у 
електронској форми са електронским потписом. 

Све потребне подлоге, услове, дозволе обезбеђује Купац. 

 

Члан 5. 

Сва спорна питања око тумачења и примене овог Уговора, решаваће се споразумно. 

Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред надлежним 
судом. 

 

Члан 6. 

На све остале односе уговорних страна који нису уређени одредбама овог Уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 7. 

Уговор ступа на правну снагу након обостраног потписивања. 

 

Члан 8. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 
лица уговорних страна. 

 

Члан 9. 

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

 

Члан 10. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, протумачиле и у целости 
разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
                     За Добављача                                              За Купца 
                                            
 __________________________                        **************************** 

    (име, презиме и потпис)                                      директор Зоран Грбић                
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Образац бр. 6.       ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
назив и седиште предузећа: 
 
 
 

жиро рачун и назив банке:  
 
 
 

матични број предузећа: 
 
 
 

ПИБ : 
 
 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон, фаx, е–маил:  
 

 
 
 

 
И З Ј А В А 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или са заинтересованим лицима. 

 

 
 
 Датум                                                М.П.         Понуђач 
 
______________________           ________________________ 

   Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац бр. 7.       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________ (назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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Образац бр. 8. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних 
делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН II-16/19, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
  Датум               Понуђач 
 
 ________________                        М.П.                                 __________________ 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
  



Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних делова у шахтовима водоводне 
мреже у Бечеју - III фаза,  ЈН  II-16/19                                                                                                      22/23                                                                                                                

Образац бр. 9.          ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 
 
 
 

Потврђујем да је дана _____________________ године, понуђач ________________________ 

____________________ из ________________________, кога заступа ____________________ 

___________________, тел. ________________________, извршио обилазак терена и увид у 

стање хидротехничких инсталација за предметну јавну набавку - Набавка услуге израде 

пројектно-техничке документације за замену водоводних делова у шахтовима 

водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН II-16/19. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима пружања услуга и да они, сада 

видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
 
 
Датум: ________________     Потпис овлашћеног лица 
 
 
      М.П.  ________________________ 
 
 

 
 

 
Напомена: 

- Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио обилазак 

терена.  

- Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена достави пуномоћ за лице, које га 

заступа. 

- Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети. Потврда је 

обавезан састави део понуде. 
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Образац бр. 10.         ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: __________________________________________ 

СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА: _______________________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ: _______________________________________________ 

ТЕЛЕФОН: ____________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________________________ 

ПИБ: _________________________________________________________ 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ: __________________________ 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2), а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС број 124/12,14/20105 и 68/2016) наручилац издаје   

П О Т В Р Д У 

Да је понуђач __________________________________________________________________ 

за нас извршио квалитетно и у уговореном року услугу израде пројектно-техничке 

документације __________________________________________________________________ 

_________________________________________________ (назив услуге), укупне вредности 

_________________________________ динара без ПДВ-а, у периоду од ______________. 

године до ______________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог 

___________ . године. 

Потврада се издаје на захтев понуђача __________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци поводом вршења услуге - Набавка 

услуге израде пројектно-техничке документације за замену водоводних делова у 

шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН II-16/19, у поступку јавне набавке 

мале вредности и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа наручиоца __________________________  и телефон __________________ . 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 
Прилог: 
- Фотокопија уговора и фактуре на које се потврда односи 
 

Датум: ____.____.2019. године             

                                                             М.П.        ______________________________  

                                                                          (потпис овлашћеног лица Наручиоца)  

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде Наручилаца о 
реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 10 из ове 
конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи овај образац. 


