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Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј  
                                                                                      
Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј    
                                                                              
Датум: 23.01.2020.године 
 
Број: ЈН II-5/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде 

 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН II-5/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум и време:  
 
Крајњи рок за достављање понуда:          31.01.2020.године у 12:00 часова 
Јавно отварање понуда:                           31.01.2020.године у 12:30 часова 
 
 
 
 
 
 

Јануар, 2020.године 
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 На основу члана 36., став 1., тачка 2. и члана 61., Закона о јавним набавкама 
(„Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), мишљења Управе за 
јавне набавке број 404-02-5571/19 од 17.12.2019.године а у вези са Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке бр. 22 од 16.01.2020.године, Комисија именована 
Решењем бр. 23, од 16.01.2020.године, припремила је: 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  
ЈН бр. II-5/20 

 
Набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде 

шифра ОРН 50530000 – Услуге поправки и одржавања уређаја у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста и техничке карактеристике предмета јавне набавке 4-10 

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

11-14 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-25 

V Критеријуми за доделу уговора 26 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 27-52 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а 
Интернет страница: www.vodokanal-becej.rs 
 

2. Предмет јавне набавке (опис предмета набавке, назив и ознака из 
општег речника набавке) 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде. Број 

јавне набавке је ЈН II-5/20. Шифра из ОРН: 50530000 - Услуге поправки и одржавања 
уређаја. Набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде подразумева одржавање 
технолошке опреме "ОксиХлороген" и система за аутоматско дозирање дезинфектанта у 
води. Набавком ове услуге решава се проблем одржавања односно обезбеђује се 
константно и исправно функционисање постојећих Оксихлороген уређаја који служе за 
дезинфекцију воде у складу са најстрожијим европским еколошким стандардима. 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

- напомена да се спроводи преговарачки поступак : 
Јавна набавка услуга  - одржавања опреме за дезинфекцију воде, број ЈН II-5/20  се 
спроводи у преговарачком поступку, без објављивања позива за подношење понуда,  
сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) заштита искључивих права - и на основу мишљења 
Управе за јавне набавке, број 404-02-5571/19 од 17.12.2019.године. 

     
- назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавноj 

набавци или оквирног споразума : 
    Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
  

- напомена укoлико је у питању резервисана јавна набавка: 
    У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 

3. Контакт (лице или служба):  
 
Службеник за јавне набавке: Данијела Мартинов, мастер економиста,  
e-mail адреса: danijela.martinov@vodokanal-becej.rs (мејлови примљени након истека 
радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана за наручиоца) 
број телефона: 062/8040779,  
радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова.    
 
 
 
 
 
 

http://www.vodokanal-becej.rs/
mailto:danijela.martinov@vodokanal-becej.rs
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II  ВРСТА и ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ (спецификације, квалитет, количину и опис добра, начин 

спровoђења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, 
место испоруке добра) 

 
 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПЕРИОДИЧНО И ХАВАРИЈСКО СЕРВИСИРАЊЕ 
ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

 
 

Сервис технолошке опреме обухвата преглед исправности компоненти 
технолошке опреме, чишћење и замену запрљаних и дотрајалих компоненти 
технолошке опреме: 
 

ЛОКАЦИЈА: Фабрика воде у Бечеју 
 

OH1000gr 
I – OSNOVNI SERVIS 

 

Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Elektrolizer 1000gr 1 

2. Kolona 180/30 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 

4. Dozirna pumpa Sigma Grundfos DME-375-10 1 

5. Senzor protoka Sigma S100 3 

6. Nepovratni ventil za agresivne medije 4 

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4 

8. Ventilaciona deonica 1 

9. Hidraulične deonice 3 

10. Energetika 1 
 

 
OH1000gr 

II – GODIŠNJI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Elektrolizer 1000gr  1 

2. Kolona 180/30 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 
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4. Dozirna pumpa Sigma Grundfos DME-375-10 1 

5. Senzor protoka Sigma S100  3 

6. Elektromagnetni ventil 5 

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  4 

8. Ventilator  1 

9. Senzor protoka vazduha 1 

10. Ventilaciona deonica 1 

11. Energetika 1 

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6 

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4 

14. Hidraulične deonice 3 

15. Rezervoari 4 

16. 
PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 

upravljanje 
1 

 
DS1 – ADSR11 DME-150-10AR 

I – OSNOVNI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora 1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100 2 

4. Nepovratni ventil za agresivne medije 3 

5. Difuzor 1 

6. Energetika 1 

7. Hidraulične deonice 1 

 
DS1 – ADSR11 DME 150-10AR 

II – GODIŠNJI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Elektromagnetni ventil 1 

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 
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6. Difuzor 1 

7. Energetika 1 

8. Hidraulične deonice 1 

9. Ručni ventil 3 

10. Buster pumpa  1 

 
DS2 – ADSR11 DME-150-10AR 

I – OSNOVNI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora 1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100 2 

4. Nepovratni ventil za agresivne medije 3 

5. Difuzor 1 

6. Energetika 1 

7. Hidraulične deonice 1 

 
DS2 – ADSR11 DME 150-10AR 

II – GODIŠNJI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Elektromagnetni ventil 1 

5. Nepovratni ventil za agresivne medije 3 

6. Difuzor 1 

7. Energetika 1 

8. Hidraulične deonice 1 

9. Ručni ventil 3 
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ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б3       
                                             

OH250gr    
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Elektrolizer 250gr  1 

2. Kolona 180/20 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2 

5. Senzor protoka Sigma S100  3 

6. Nepovratni ventil za agresivne medije  4 

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4 

8. Ventilaciona deonica 1 

9. Hidraulične deonice 3 

10. Energetika 1 
 

 

 
OH250gr    

II – GODIŠNJI SERVIS  
Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Elektrolizer 250gr  1 

2. Kolona 180/20 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2 

5. Senzor protoka Sigma S100  3 

6. Elektromagnetni ventil 5 

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  4 

8. Ventilator  1 

9. Senzor protoka vazduha 1 

10. Ventilaciona deonica 1 

11. Energetika 1 

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6 

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4 

14. Hidraulične deonice 3 
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15. Rezervoari 3 

16. 
PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 

upravljanje 
1 

 

 

DS1 – ADSR11 DME-60-10AR 
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. 

kom. 
Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

5. Difuzor 1 

6. Energetika 1 

7. Hidraulične deonice 1 
 

DS1 – ADSR11 DME 60-10AR   
II – GODIŠNJI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. 

Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Elektromagnetni ventil 1 

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

6. Difuzor 1 

7. Energetika 1 

8. Hidraulične deonice 1 

9. Ručni ventil 3 
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ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б4            
      

OH250gr 
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. 

Napomena 

1. Elektrolizer 250g  1 

2. Kolona 180/20 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2 

5. Senzor protoka Sigma S100  3 

6. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4 

8. Ventilaciona deonica 1 

9. Hidraulične deonice 3 

10. Energetika 1 
 

 

OH250gr    
II – GODIŠNJI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. 

Napomena 

1. Elektrolizer 250gr  1 

2. Kolona 180/20 1 

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1 

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2 

5. Senzor protoka Sigma S100  3 

6. Elektromagnetni ventil 5 

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

8. Ventilator  1 

9. Senzor protoka vazduha 1 

10. Ventilaciona deonica 1 

11. Energetika 1 

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6 

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4 

14. Hidraulične deonice 3 

15. Rezervoari 3 

16. PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 1 
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upravljanje 
 

 

DS1 – ADSR11 DME-60-10AR 
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. 

Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

5. Difuzor 1 

6. Energetika 1 

7. Hidraulične deonice 1 
 

DS1 – ADSR11 DME 60-10AR   
II – GODIŠNJI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. 

Napomena 

1. Analizator rezidualnog hlora  1 

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2 

3. Senzor protoka Sigma S100  2 

4. Elektromagnetni ventil 1 

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3 

6. Difuzor 1 

7. Energetika 1 

8. Hidraulične deonice 1 

9. Ručni ventil 3 
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III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 
Назив понуђача ___________________________ 
Седиште понуђача___________________________ 
Адреса седишта ___________________________ 
ПИБ број  ___________________________                                    
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

 

Р. Б. 

Обавезни услови Начин доказивања 

Испуњавам следеће услове за учешће у поступку 
јавне набавке   

Прилажем документацију за доказивање испуњености 
услова 

Колона 11 Колона 22 

1. Понуђач/подизвођач/учесник 
заједничке понуде  је 
регистрован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона) 
 

 
ДА 

 
НЕ 

правна лица и 
предузетници: Извод  из 
регистра Агенције за 
привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног 
Привредног суда (без обзира 
на датум издавања извода),  
 
овај доказ подносилац понуде 
доставља и за подизвођаче, 
односно достављају сви 
чланови групе понуђача , 
 
понуђач/подизвођач/учесник 
заједничке понуде није дужан 
да достави Извод из АПР-а, 
који је јавно доступан на 
интернет страници надлежног 
органа - АПР-а 

 
ДА 

 
НЕ 

2. Понуђач/подизвођач/учесник 
заједничке  
понуде  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 

 
 

НЕ 

правна лица достављају 
доказе: 
1.Извод из казнене евиденције 
Основног суда на чијем је 
подручју седиште домаћег 
правног лица, односно 
представништва или огранка 
страног лица, Напомена: 
Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за 
кривична дела која су у 
надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред 
уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем 

 
 

ДА 

 
 

НЕ 

                                                      
1 Колона 1. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ. 
2 Колона 2. попуњава се заокруживањем речце ДА или НЕ. 
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подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште 
представништва или огранка 
страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод 
из казнене евиденције 
Посебног одељења за 
организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим 

се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог 
криминала; 
2. Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег 
суда у Београду (обавештење 
на интернет страници  
//www.bg.vi.sud.rs/ 
3. Уверење из казнене 
евиденције надлежне 

полицијске управе МУП-а  за 
законског заступника да 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 
(за све законске заступнике 
који су уписани у АПР-у), 
захтев за ово уверење подноси 
се према месту рођења или 
према месту пребивалишта 
законског заступника. 
Докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања 
понуда, овај доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе 
понуђача. 
 
Предузетник и физичка 
лица достављају доказ: 
Извод из казнене евиденције 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а,  
захтев за ово уверење подноси 
се према месту рођења или 
према месту пребивалишта,   
 
докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања 
понуда, овај доказ подносилац 

понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају сви чланови групе 
понуђача 
 

3. Понуђач/подизвођач/учесник 
заједничке понуде је 
измирио доспеле порезе, 

 
 
 

 
 
 

доказ за правна лица, 
предузетнике и физичка 
лица: уверење Пореске управе 
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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 

 
 
 
 
 

НЕ 

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 (не старије од два 
месеца пре дана отварања 
понуда), овај доказ подносилац 
понуде доставља и за 
подизвођаче, односно 
достављају  сви чланови групе 
понуђача 
 
Уколико се понуђач налази 
у поступку приватизације 
доставља потврду 
надлежног органа - 
Агенције за приватизацију, 
да се налази у поступку 
приватизације  - потврда 
коју је издала Агенција за 
приватизацију 

 
 

 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 

НЕ 

4. 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 гарантује 
да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ 

Изjaвa o пoштoвaњу 
oбaвeзa кoje прoизилaзe из 
вaжeћих прoписa o зaштити 
нa рaду, зaпoшљaвaњу и 
услoвимa рaдa, зaштити 
живoтнe срeдинe, кao и дa 
нeмa зaбрaну oбaвљaњa 
дeлaтнoсти кoja je нa 
снaзи у врeмe пoднoшeњa 
пoнудe (Образац број 7) 

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 
 
 
 
 

НЕ 

 
 
 
Датум:________________    М.П.              ПОНУЂАЧ 
 
                        __________________________ 
    
                                                         (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 

1.1. Упутство како се доказује испуњеност услова  
 

Испуњеност услова под тачком 1. до 4. из горе наведеног обрасца, који су 
ОБАВЕЗНИ услови у смислу  чл. 75. ЗЈН, у складу са чл.77. ст.4. ЗЈН,   понуђач под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, може доказати потписаном, овереном 
и печатираном Изјавом о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке  број ЈН  II-5/20,  која је саставни део конкурсне 
документације. У супротном, докази о испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставити у неовереним 
копијама и приложити их по горе наведеном редоследу. Наручилац пре дошења 
одлуке о додели уговора, може од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, захтевати да достави на увид 
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оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач, у року од 
пет дана од пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
 Понуђач који ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, за 
подизвођача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. 
тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) - 4) Закона 
о јавним набавкама.  
  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у 
другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
 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 прописан начин.  
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IV   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1.Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 
Понуда се сачињава на српском језику.  
 
 
2.Начин подношења понуде и јавно отварање понуда 
 
Понуда се подноси у једном примерку, на  преузетим обрасцима конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, са свим прилозима, читко попуњена 
- штампаним словима. Сви попуњени обрасци морају бити попуњени и потписани од 
стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико постоје исправке морају бити парафиране 
од лица које је потписало понуду. 
 
Понуда се подноси у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. 
 
Понуду, јасну и недвосмислену, читко откуцану или исписану штампаним словима, 
оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, доставити у оригиналу, на 
преузетом  обрасцу, у затвореној коверти, поштом или лично- у седишту 
Наручиоца, са назнаком на предњој страни коверте: Набавка услуга одржавања 
опреме за дезинфекцију воде, ЈН II – 5/20 ,,не отварати”, а на полеђини читко 
написати назив, број телефона и факса понуђача и име особе за контакт, на адресу: ЈП  
„Водоканал“ Бечеј, ул. Данила Киша бр.8а,  21220 Бечеј. Понуда се сматра 
благовременом ако је примљена од стране наручиоца до 31.01.2020.године до 
12:00 часова.  
 
У складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама и Мишљењем 
Управе за јавне набавке, Наручилац упућује позив за подношење понуде понуђачу 
„Сигма“ д.о.о., Кула, Маршала Тита 248 б, будући да је оно једини произвођач и 
сервисер опреме дезинфекцију воде коју ЈП „Водоканал“ Бечеј поседује, а коју је 
понуђач заштитио патентом. 
 
Понуда обавезно мора да садржи:  
 
2.1.Образац 1 – Образац понуде;  
2.2.Образац 2 – Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 
попуни;  
2.3.Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде;   
2.4.Образац 4 – Образац изјаве о независној понуди; 
2.5.Образац 5 – Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке, члан 75., ЗЈН; 
2.6.Образац 6 – Образац изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова 
у складу са чланом 75.ЗЈН, ако се понуда даје са подизвођачем; 
2.7.Образац 7 – Образац изјаве о поштовању важећих прописа из других 
законских области и интелектуалне својине, у складу са чл.75. ст.2. ЗЈН; 
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2.8.Образац 8 – Образац изјаве понуђача о ангажовању подизвођача, ако се 
понуда даје са подизвођачем; 
2.9.Образац 9 – Образац изјаве чланова групе који подносе заједничку 
понуду, ако се подноси заједничка понуда;  
2.10.Образац 10 - Изјава понуђача о финансијској гаранцији; 
2.11.Образац 11 – Образац модела уговора. 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 31.01.2020.године у 12:30 часова, у пословним 
просторијама наручиоца, на адреси улица Данила Киша, број 8а, 21220 Бечеј.  
 
3.Партије 
 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.Понуда са варијантама 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5.Нaчин измeнe, дoпунe и oпoзивa пoнудe  
 
У року за подношење понуде подносилац понуде може да измени, допуни 
или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном 
назнаком да је у питању измена, допуна или опозив понуде. 
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају измене понуде 
кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним 
позицијама или јединичним ценама, што ће довести до  измене коначне укупне цене 
након извршене измене понуде. 
 
Свaкo oбaвeштeњe o измeнaмa, дoпунaмa или пoвлaчeњу пoнудe бићe припрeмљeнo, 
oзнaчeнo и дoстaвљeнo на адресу ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша бр.8а, 21220 
Бечеј, сa oзнaкoм нa кoвeрти: 
„Измeнa пoнудe зa jaвну нaбaвку – Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде, JН II – 5/20 – НE OTВAРATИ” или 
„Дoпунa пoнудe зa jaвну нaбaвку - Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде, JН II – 5/20 – НE OTВAРATИ” или 
„Oпoзив пoнудe зa jaвну нaбaвку – Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде, JН II – 5/20 – НE OTВAРATИ” или 
„Измeнa и дoпунa пoнудe зa jaвну нaбaвку – Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде, JН II – 5/20 - НE OTВAРATИ”.  
 
Нa пoлeђини кoвeртe или нa кутиjи нaвeсти нaзиви aдрeсу пoнуђaчa. У случajу дa 
пoнуду пoднoси групa пoнуђaчa, нa кoвeрти je пoтрeбнo нaзнaчити дa сe рaди o групи 
пoнуђaчa и нaвeсти нaзивe и aдрeсу свих учeсникa у зajeдничкoj пoнуди. 
 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда 
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 
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Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa пoнуђaч нe мoжe дa пoвучe нити дa мeњa свojу 
пoнуду.  
 
6.Учествовање у зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч 
 
Пoнуђaч мoжe дa пoднeсe сaмo jeдну пoнуду. 
Пoнуђaч кojи je сaмoстaлнo пoднeo пoнуду нe мoжe истoврeмeнo дa учeствуje у 
зajeдничкoj пoнуди или кao пoдизвoђaч, нити истo лицe мoжe учeствoвaти у вишe 
зajeдничких пoнудa. 
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7.Пoнудa сa пoдизвoђaчeм 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив 
и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. Такође, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних  услова из чл.75. ЗЈН (Образац 6). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. 
Понуђач, односно добављач 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 услова. 
 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач 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 знатнуштету. Понуђач може ангажовати 
као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након 
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
 
8. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, 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 из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  
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1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и 
кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и 
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. 
тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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 ЗЈН. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9.Разлози за одбијање понуде и одустајање од доделе уговора о јавној 
набавци 
 
Нaручилaц ћe oдбити свe нeблaгoврeмeнe пoнудe, с тим дa ћe истe нaкoн 
oкoнчaњa пoступкa oтвaрaњa пoнудa, нeoтвoрeнe врaтити пoнуђaчу, сa нaзнaкoм нa 
кoвeрти пoнудe дa je нeблaгoврeмeнa. Нeблaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je 
примљeнa oд стрaнe нaручиoцa нaкoн истeкa рoкa oдрeђeнoг у пoзиву и кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи. 
 
Нaручилaц ћe oдбити свe нeoдгoвaрajућe пoнудe и нeприхвaтљивe пoнудe. 
 
Битни нeдoстaци пoнудe су: 
1) укoликo пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa oбaвeзнe услoвe зa учeшћe; 
2) укoликo пoнуђaч нe дoкaжe дa испуњaвa дoдaтнe услoвe (у случajу кaдa су дoдaтни 
услoви прoписaни кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм); 
3) укoликo пoнуђaч ниje дoстaвиo трaжeнo срeдствo oбeзбeђeњa (у случajу кaдa je oнo 
зaхтeвaнo кao oбaвeзни сaдржaj пoнудe); 
4) укoликo je пoнуђeни рoк вaжeњa пoнудe крaћи oд прoписaнoг; 
5) укoликo пoнудa сaдржи другe нeдoстaткe збoг кojих ниje мoгућe утврдити ствaрну 
сaдржину пoнудe или ниje мoгућe упoрeдити je сa другим пoнудaмa. 
 
Блaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je примљeнa oд стрaнe нaручиoцa у рoку 
oдрeђeнoм у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa. 
Oдгoвaрajућa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa, и зa кojу je утврђeнo дa 
пoтпунo испуњaвa свe услoвe из тeхничкe спeцификaциje.  
Прихвaтљивa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa, кojу нaручилaц ниje oдбиo збoг 
битних нeдoстaтaкa, кoja je oдгoвaрajућa, кoja нe oгрaничaвa, нити услoвљaвa прaвa 
нaручиoцa или oбaвeзe пoнуђaчa и кoja нe прeлaзи изнoс прoцeњeнe врeднoсти jaвнe 
нaбaвкe.  
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10.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, у погледу места и рока 
пружања услуге, у погледу рока важења понуде 
 
А) Рок плаћања је максимално 45 дана, од дана пријема фактуре (рачуна) за 
пружене услуге, коју испоставља понуђач на основу документа којим наручилац и 
понуђач потврђују да су предметне услуге извршене. 
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeднoj буџeтскoj гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe дo 
изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини.  
Начин плаћања је на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
   
Б) Место пружања услуге је фабрика воде у Бечеју, бунар Б3 и бунар Б4 у Бачком 
Градишту, где се ОксиХЛОРОГЕН налази, а рок у ком ће понуђач пружити предметну 
услугу одређује се за период од 12 месеци.  
 
В) Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
 
Г) Гарантни рок за услуге и уграђени материјал који је обухваћен периодичним 
распоредом сервисирања је до следећег сервиса одговарајућег нивоа (основни, 
годишњи и напредни). 
 
11.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, сa и бeз пoрeзa нa дoдaту 
врeднoст, сa урaчунaтим свим трoшкoвимa кoje пoнуђaч имa у рeaлизaциjи прeдмeтнe 
jaвнe нaбaвкe, с тим дa ћe сe зa oцeну пoнудe узимaти у oбзир цeнa бeз пoрeзa 
нa дoдaту врeднoст. 
 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде, изражено у динарима,  наведе: 
             1. укупну цену без ПДВ-а,  
             2. износ ПДВ-а на укупну цену, 
             3. укупну цену са ПДВ-ом. 
 
У понуђену цену  су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 
 
12.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
финансијског обезбеђења  испуњења обавеза понуђача 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави у тренутку потписивања уговора средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла 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 
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овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
(овера не старија од 30 дана од дана предаје менице) који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
30 дана дужи од дана завршетка уговорених обавеза. 
Меница се држи у портфељу наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза 
изабраног понуђача након чега се на писмени захтев понуђача враћа истом. 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке 
наручилац је овлашћен да реализује достављена средства финансијског обезбеђења од 
стране понуђача. 
 
13.Начин означавања поверљивих података и заштита података 
 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 
у складу са законом, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чува 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 критеријума и рангирање понуде. 
 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које 
не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и 
пословне податке који су прописима означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће 
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди 
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду 
као понуду без поверљивих података. 
 
14.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чeму мoжe 
дa укaжe нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj 
дoкумeнтaциjи, нajкaсниje 5 (пeт) дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe. 
 
Наручилац ће, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: ЈП „Водоканал“ Бечеј, ул. 
Данила Киша бр.8а, 21220 Бечеј са напоменом: ''Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. ЈН II – 5/20, или 
путем електронске поште на e-mail : danijela.martinov@vodokanal-becej.rs, радним 
данима (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 часова. Захтев за појашњење 
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран 
као примљен првог следећег радног дана за наручиоца.  
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 
15.Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених разматрањем понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16.Измена конкурсне документације 

 
Нaручилaц мoжe дa изврши измeну кoнкурснe дoкумeнтaциje. Aкo нaручилaц у рoку 
прeдвиђeнoм зa пoднoшeњe пoнудe измeни или дoпуни кoнкурсну дoкумeнтaциjу, 
дужaн je дa бeз oдлaгaњa тe измeнe или дoпунe oбjaви нa Пoртaлу jaвних 
нaбaвки и интeрнeт стрaници нaручиoцa. Свe измeнe, oбjaвљeнe нa нaпрeд 
нaвeдeни нaчин и у нaпрeд нaвeдeнoм рoку, прeдстaвљajу сaстaвни дeo кoнкурснe 
дoкумeнтaциje. Измeнe и дoпунe кoнкурснe дoкумeнтaциje вaжићe сaмo aкo су учињeнe 
у писaнoj фoрми. 
 
У случajу измeнe или дoпунe кoнкурснe дoкумeнтaциje oд стрaнe нaручиoцa, oсaм 
или мaњe дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, нaручилaц je дужaн дa 
прoдужи рoк и oбjaви oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa зa пoднoшeњe пoнудa. 
Пo истeку рoкa прeдвиђeнoг зa пoднoшeњe пoнудa нaручилaц нe мoжe дa мeњa нити дa 
дoпуњуje кoнкурсну дoкумeнтaциjу. 
 
17.Негативна референца 
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Нaручилaц мoжe oдбити пoнуду укoликo пoсeдуje дoкaз дa je пoнуђaч у прeтхoднe 
три гoдинe прe oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa, у пoступку jaвнe нaбaвкe: 
1) пoступao супрoтнo зaбрaни из чл. 23. и 25. Зaкoнa; 
2) учиниo пoврeду кoнкурeнциje; 
3) дoстaвиo нeистинитe пoдaткe у пoнуди или бeз oпрaвдaних рaзлoгa oдбиo дa 
зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaкoн штo му je угoвoр дoдeљeн; 
4) oдбиo дa дoстaви дoкaзe и срeдствa oбeзбeђeњa нa штa сe у пoнуди oбaвeзao. 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима истоврсним предметној 
набавци, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење 
понуда.  
  
Дoкaз нaвeдeнoг мoжe бити: 
1) прaвoснaжнa судскa oдлукa или кoнaчнa oдлукa другoг нaдлeжнoг oргaнa; 
2) испрaвa o рeaлизoвaнoм срeдству oбeзбeђeњa испуњeњa oбaвeзa у пoступку jaвнe 
нaбaвкe или испуњeњa угoвoрних oбaвeзa; 
3) испрaвa o нaплaћeнoj угoвoрнoj кaзни; 
4) рeклaмaциje пoтрoшaчa, oднoснo кoрисникa, aкo нису oтклoњeнe у угoвoрeнoм рoку; 
5) извeштaj нaдзoрнoг oргaнa o извeдeним рaдoвимa кojи нису у склaду сa прojeктoм, 
oднoснo угoвoрoм; 
6) изjaвa o рaскиду угoвoрa збoг нeиспуњeњa битних eлeмeнaтa угoвoрa дaтa нa нaчин 
и пoд услoвимa прeдвиђeним зaкoнoм кojим сe урeђуjу oблигaциoни oднoси; 
7) дoкaз o aнгaжoвaњу нa извршeњу угoвoрa o jaвнoj нaбaвци лицa кoja нису oзнaчeнa 
у пoнуди кao пoдизвoђaчи, oднoснo члaнoви групe пoнуђaчa; 
8) други oдгoвaрajући дoкaз примeрeн прeдмeту jaвнe нaбaвкe кojи сe oднoси нa 
испуњeњe oбaвeзa у рaниjим пoступцимa jaвнe нaбaвкe или пo рaниje зaкључeним 
угoвoримa o jaвним нaбaвкaмa. 
 
Нaручилaц мoжe oдбити пoнуду aкo пoсeдуje дoкaз из стaвa 3. тaчкa 1) члaнa 82. 
Зaкoнa, кojи сe oднoси нa пoступaк кojи je спрoвeo или угoвoр кojи je зaкључиo и други 
нaручилaц aкo je прeдмeт jaвнe нaбaвкe истoврсaн. 
 
18.Oбaвeштeњe o нaкнaди зa кoришћeњe пaтeнaтa и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe   
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19.Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе 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, попуњавањем Изјаве која је саставни део конкурсне 
документације (Образац 7.) 
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20.Oбaвeштeњe o нaчину и рoку пoднoшeњa зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
пoнуђaчa 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија). 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe 
кoje имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je 
прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo 
oдрeдбaмa ЗJН. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском  
поштом  на  e-mail danijela.martinov@vodokanal-becej.rs или на факс 021/6912-931 или 
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила 
Киша 8а, 21220 Бечеј. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права.  
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa 
пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je 
примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe 
пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa 
члaнoм 63. стaв 2. ЗJН укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a 
нaручилaц истe ниje oтклoниo. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe 
истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из прeтхoднoг стaвa, смaтрaћe 
сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa. 
Пoслe дoнoшeњa oдлукe o зaкључeњa oквирнoг спoрaзумa из чл.108. ЗJН или oдлукe o 
oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe из чл. 109. ЗJН, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту 
прaвa je пeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки. 
Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у 
пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти 
рaзлoзи зa њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a пoднoсилaц 
зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa. 
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe 
истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa 
кoje je пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг 
зaхтeвa. 
Зaхтeв зa зaштиту прaвa нe зaдржaвa дaљe aктивнoсти нaручиoцa у пoступку jaвнe 
нaбaвкe у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 150. oвoг ЗJН. 

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoрa дa сaдржи: 
1) нaзив и aдрeсу пoднoсиoцa зaхтeвa и лицe зa кoнтaкт; 
2) нaзив и aдрeсу нaручиoцa; 
3) пoдaткe o jaвнoj нaбaвци кoja je прeдмeт зaхтeвa, oднoснo o oдлуци 

нaручиoцa; 
4) пoврeдe прoписa кojимa сe урeђуje пoступaк jaвнe нaбaвкe; 
5) чињeницe и дoкaзe кojимa сe пoврeдe дoкaзуjу; 
6) пoтврду o уплaти тaксe из члaнa 156. oвoг ЗJН; 
7) пoтпис пoднoсиoцa. 
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Вaлидaн дoкaз o извршeнoj уплaти тaксe, у склaду сa Упутствoм o уплaти тaксe зa 
пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa Рeпубличкe кoмисиje, oбjaвљeнoм нa сajту 
Рeпубличкe кoмисиje, у смислу члaнa 151. стaв 1. тaчкa 6) ЗJН, je: 
1. Пoтврдa o извршeнoj уплaти тaксe из члaнa 156. ЗJН кoja сaдржи слeдeћe eлeмeнтe: 
(1) дa будe издaтa oд стрaнe бaнкe и дa сaдржи пeчaт бaнкe; 
(2) дa прeдстaвљa дoкaз o извршeнoj уплaти тaксe, штo знaчи дa пoтврдa мoрa дa 
сaдржи пoдaтaк дa je нaлoг зa уплaту тaксe, oднoснo нaлoг зa прeнoс срeдстaвa 
рeaлизoвaн, кao и дaтум извршeњa нaлoгa. * Рeпубличкa кoмисиja мoжe дa изврши 
увид у oдгoвaрajући извoд eвидeнциoнoг рaчунa дoстaвљeнoг oд стрaнe Mинистaрствa 
финaнсиja – Упрaвe зa трeзoр и нa тaj нaчин дoдaтнo прoвeри чињeницу дa ли je нaлoг 
зa прeнoс рeaлизoвaн. 
(3) изнoс тaксe из члaнa 156. ЗJН чиja сe уплaтa врши - 60.000 динaрa; 
(4) брoj рaчунa: 840-30678845-06; 
(5) шифру плaћaњa: 153 или 253; 
(6) пoзив нa брoj: пoдaци o брojу или oзнaци jaвнe нaбaвкe пoвoдoм кoje сe пoднoси 
зaхтeв зa зaштиту прaвa; 
(7) сврхa: ЗЗП; ЈП „Водоканал“ Бечеј; jaвнa нaбaвкa JН II – 5/20 
(8) кoрисник: буџeт Рeпубликe Србиje; 
(9) нaзив уплaтиoцa, oднoснo нaзив пoднoсиoцa зaхтeвa зa зaштиту прaвa зa кojeг je 
извршeнa уплaтa тaксe; 
(10) пoтпис oвлaшћeнoг лицa бaнкe, или 
2. Нaлoг зa уплaту, први примeрaк, oвeрeн пoтписoм oвлaшћeнoг лицa и пeчaтoм бaнкe 
или пoштe, кojи сaдржи и свe другe eлeмeнтe из пoтврдe o извршeнoj уплaти тaксe 
нaвeдeнe пoд тaчкoм 1, или 
3. Пoтврдa издaтa oд стрaнe Рeпубликe Србиje, Mинистaрствa финaнсиja, Упрaвe зa 
трeзoр, пoтписaнa и oвeрeнa пeчaтoм, кoja сaдржи свe eлeмeнтe из пoтврдe o 
извршeнoj уплaти тaксe из тaчкe 1, oсим oних нaвeдeних пoд (1) и (10), зa пoднoсиoцe 
зaхтeвa зa зaштиту прaвa кojи имajу oтвoрeн рaчун у oквиру припaдajућeг 
кoнсoлидoвaнoг рaчунa трeзoрa, a кojи сe вoди у Упрaви зa трeзoр (кoрисници 
буџeтских срeдстaвa, кoрисници срeдстaвa oргaнизaциja зa oбaвeзнo сoциjaлнo 
oсигурaњe и други кoрисници jaвних срeдстaвa), или 
4. Пoтврдa издaтa oд стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje, кoja сaдржи свe eлeмeнтe из 
пoтврдe o извршeнoj уплaти тaксe из тaчкe 1, зa пoднoсиoцe зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
(бaнкe и други субjeкти) кojи имajу oтвoрeн рaчун кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у склaду 
сa ЗJН и другим прoписoм. 
  
21.Oбaвeштeњe o рoку зa зaкључeњe угoвoрa  
 
Уговор о јавној набавци услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде, 
број ЈН II – 5/20, биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8  
дана од протека рока за заштиту права (из члана 149. Закона о јавним набавкама), у 
складу са чл. 113. ст. 1. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од осам 
дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање. 
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22.Измене током трајања уговора 
 
Нaручилaц 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, пoд услoвoм дa je тa мoгућнoст jaснo и прeцизнo нaвeдeнa у 
кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и угoвoру o jaвнoj нaбaвци. Наручилац је тада дужан да 
поступи у складу са чланом 115., став 5. 

 
23.Обустaвa пoступкa jaвнe нaбaвкe 
 
Нa oснoву члaнa 109. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa нaручилaц може дoнети oдлуку o 
oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe нa oснoву извeштaja o стручнoj oцeни пoнудa или 
укoликo нису испуњeни услoви зa дoдeлу угoвoрa. 
 
Нaручилaц мoжe дa oбустaви пoступaк jaвнe нaбaвкe из oбjeктивних и дoкaзивих 
рaзлoгa, кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe пoкрeтaњa пoступкa и кojи 
oнeмoгућaвajу дa сe зaпoчeти пoступaк oкoнчa, oднoснo услeд кojих je прeстaлa 
пoтрeбa нaручиoцa зa прeдмeтнoм нaбaвкoм збoг чeгa сe нeћe пoнaвљaти у тoку истe 
буџeтскe гoдинe, oднoснo у нaрeдних шeст мeсeци. 
 
Нaручилaц ћe свojу oдлуку o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe писмeнo oбрaзлoжити, 
пoсeбнo нaвoдeћи рaзлoгe oбустaвe пoступкa и упутствo прaвнoм срeдству и oбjaвити 
нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници у рoку oд три дaнa oд дaнa 
дoнoшeњa oдлукe.Нaручилaц ћe у oдлуци o oбустaви пoступкa jaвнe нaбaвкe oдлучити 
o трoшкoвимa припрeмaњa пoнудe из члaнa 88. стaв 3. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa.  
 
24.Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није 
обавезна 
 
Сходно Закону о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ("Службени 
гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон), 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 
приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 
 
 
Зa свe штo ниje пoсeбнo прeцизирaнo oвoм кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм вaжи 
Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa („Службeни глaсник РС“ брoj 124/2012, 14/2015 и  
68/2015). 
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V    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
Критеријум за доделу уговора 
 
У поступку јавне набавке услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде – бр. ЈН II – 
5/20,  критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена постигнута у поступку 
преговарања.  
 
 
Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 

 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествују у поступку 
преговарања не да своју коначну цену. Предмет преговарања је понуђена цена 
предметне услуге, и то укупна понуђена цена и јединичне цене.  
 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и 
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника 
понуђача. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком 
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 
достављеној понуди.  

 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди. Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да 
уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом 
проверава квалитет предмета набавке. Наручилац је дужан да води записник о 
преговарању. 

 
Преговарање ће се обавити у једном кругу на следећи начин: Поступку преговарања ће 
се приступити непосредно након јавног отварања понуда. Комисија наручиоца ће, 
током поступка јавног отварања понуда, констатовати цену из Обрасца понуде 
коју је понудио понуђач и унети је у Записник о отварању понуда као „Прву понуђену 
цену“, а затим ће утврдити да ли је понуђач спреман да понуди нижу цену од 
прве понуђене цене. У случају да јесте, такву цену ће унети у Записник о отварању 
понуда и преговарању као „Коначну понуђену цену“ при чему се евентуално смањење 
цене током преговарања изражава у процентима, на пример: 5% на укупну и све 
јединичне цене. У супротном ће констатовати да је понуђач остао при првој понуђеној 
цени.  
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VI    ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 
1)Образац понуде (Образац 1); 
2)Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3)Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4)Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5)Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6)Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 
7)Образац изјаве о поштовању важећих прописа из других законских области и 
интелектуалне својине, у складу са чл.75. ст.2. ЗЈН (Образац 7); 
8)Образац изјаве понуђача о ангажовању подизвођача, ако се понуда даје са 
подизвођачем (Образац 8); 
9)Образац изјаве чланова групе који подносе заједничку понуду, ако се подноси 
заједничка понуда (Образац 9); 
10)Изјава понуђача о финансијској гаранцији (Образац 10); 
11)Образац модела уговора (Образац 11). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 
одржавања опреме за дезинфекцију воде, ЈН II – 5/20.  
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити): 
 
а) САМОСТАЛНО 
 
б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА __________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
в) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих подизвођача) 
 
Подизвођачу поверавам на извршење ________ % од вредности набавке 
 
_____________________ , односно подизвођачу поверавам извршење 
 
_______________________________________________________________ 
  ( навести део набавке који се поверава подизвођачу) 
 
Напомена: % вредности који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 % 
укупне вредности понуде. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју 
подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно 
за све подизвођаче) не може бити већи од 50 % укупне вредности понуде. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
Увозна царина и остале дажбине: ________________________  динара. 
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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, уз образац понуде. 
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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, уз образац понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде, 
ЈН II – 5/20 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

_____________________ 
динара  
 

Износ ПДВ-а 

 
_____________________ 
динара  

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
_____________________ 
динара  

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање се врши на рачун 
Понуђача, број 
___________________________ 
код банке _________________. 
 
Рок плаћања је 45 дана од 
дана пријема фактуре за 
пружене услуге.  

 
Рок важења понуде 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
____________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења услуге/уговора 12 месеци 

Гаранција квалитета  

Гарантни рок је до следећег 
сервиса одговарајућег нивоа 
(основни, годишњи и 
напредни) 

Место испоруке 
Фабрика воде у Бечеју, бунар 
Б3 и бунар Б4 у Бачком 
Градишту  

 
 
Датум: _____________   МП    ПОНУЂАЧ 
 
                 __________________________ 
               (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 
 

 

ЛОКАЦИЈА: Фабрика воде у Бечеју 
 

OH1000gr 
I – OSNOVNI SERVIS 

 

Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 1000gr 1   

2. Kolona 180/30 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   

4. Dozirna pumpa Sigma Grundfos DME-375-10 1   

5. Senzor protoka Sigma S100 3   

6. Nepovratni ventil za agresivne medije 4   

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4   

8. Ventilaciona deonica 1   

9. Hidraulične deonice 3   

10. Energetika 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
 

 
OH1000gr 

II – GODIŠNJI SERVIS 
 

Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 1000gr  1   

2. Kolona 180/30 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   

4. Dozirna pumpa Sigma Grundfos DME-375-10 1   
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5. Senzor protoka Sigma S100  3   

6. Elektromagnetni ventil 5   

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  4   

8. Ventilator  1   

9. Senzor protoka vazduha 1   

10. Ventilaciona deonica 1   

11. Energetika 1   

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6   

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4   

14. Hidraulične deonice 3   

15. Rezervoari 4   

16. 
PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 

upravljanje 
1 

  

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
DS1 – ADSR11 DME-150-10AR 

I – OSNOVNI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora 1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100 2   

4. Nepovratni ventil za agresivne medije 3   

5. Difuzor 1   

6. Energetika 1   

7. Hidraulične deonice 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
DS1 – ADSR11 DME 150-10AR 

II – GODIŠNJI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 
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Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   

4. Elektromagnetni ventil 1   

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

6. Difuzor 1   

7. Energetika 1   

8. Hidraulične deonice 1   

9. Ručni ventil 3   

10. Buster pumpa  1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
DS2 – ADSR11 DME-150-10AR 

I – OSNOVNI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora 1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100 2   

4. Nepovratni ventil za agresivne medije 3   

5. Difuzor 1   

6. Energetika 1   

7. Hidraulične deonice 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
DS2 – ADSR11 DME 150-10AR 

II – GODIŠNJI SERVIS 
Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 
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1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 150-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   

4. Elektromagnetni ventil 1   

5. Nepovratni ventil za agresivne medije 3   

6. Difuzor 1   

7. Energetika 1   

8. Hidraulične deonice 1   

9. Ručni ventil 3   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
 
ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б3    
    
                                             

OH250gr    
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 250gr  1   

2. Kolona 180/20 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2   

5. Senzor protoka Sigma S100  3   

6. Nepovratni ventil za agresivne medije  4   

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4   

8. Ventilaciona deonica 1   

9. Hidraulične deonice 3   

10. Energetika 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
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OH250gr    
II – GODIŠNJI SERVIS  

Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 250gr  1   

2. Kolona 180/20 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2   

5. Senzor protoka Sigma S100  3   

6. Elektromagnetni ventil 5   

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  4   

8. Ventilator  1   

9. Senzor protoka vazduha 1   

10. Ventilaciona deonica 1   

11. Energetika 1   

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6   

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4   

14. Hidraulične deonice 3   

15. Rezervoari 3   

16. 
PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 

upravljanje 
1 

  

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
 

 

DS1 – ADSR11 DME-60-10AR 
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. 

kom. 

CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   
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4. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

5. Difuzor 1   

6. Energetika 1   

7. Hidraulične deonice 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
 

 
DS1 – ADSR11 DME 60-10AR   

II – GODIŠNJI SERVIS  
Rb Naziv br. kom. CЕNА bеz PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   

4. Elektromagnetni ventil 1   

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

6. Difuzor 1   

7. Energetika 1   

8. Hidraulične deonice 1   

9. Ručni ventil 3   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  

 
 

ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б4    
        
      

OH250gr 
I – OSNOVNI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. CЕNА bеz PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 250g  1   

2. Kolona 180/20 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   
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4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2   

5. Senzor protoka Sigma S100  3   

6. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

7. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 4   

8. Ventilaciona deonica 1   

9. Hidraulične deonice 3   

10. Energetika 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
 

 

OH250gr    
II – GODIŠNJI SERVIS  

Rb Naziv br. kom. CЕNА bеz 

PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Elektrolizer 250gr  1   

2. Kolona 180/20 1   

3. Dozirna pumpa Sigma EMA DP MTM1 1   

4. Dozirna pumpa Sigma EMA DP VGM 2   

5. Senzor protoka Sigma S100  3   

6. Elektromagnetni ventil 5   

7. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

8. Ventilator  1   

9. Senzor protoka vazduha 1   

10. Ventilaciona deonica 1   

11. Energetika 1   

12. Servisiranje merno-regulacionih komponenti 6   

13. Senzor nivoa tečnosti GMF-VH-2A 4   

14. Hidraulične deonice 3   

15. Rezervoari 3   

16. 
PC za akviziciju podataka, daljinski nadzor i 

upravljanje 
1 

  

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
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DS1 – ADSR11 DME-60-10AR 

I – OSNOVNI SERVIS  
Rb Naziv br. kom. CЕNА bеz PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   

4. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

5. Difuzor 1   

6. Energetika 1   

7. Hidraulične deonice 1   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
 

 
DS1 – ADSR11 DME 60-10AR   

II – GODIŠNJI SERVIS  
Rb Naziv br. kom. CЕNА bеz PDVа- 

Napomena јеdiničnа ukupnа 

1. Analizator rezidualnog hlora  1   

2. Dozirna pumpa GRUNDFOS DME 60-10AR 2   

3. Senzor protoka Sigma S100  2   

4. Elektromagnetni ventil 1   

5. Nepovratni ventil za agresivne medije  3   

6. Difuzor 1   

7. Energetika 1   

8. Hidraulične deonice 1   

9. Ručni ventil 3   

1.Ukupno bez PDV-a:  

2.PDV:  

3.Ukupno sa PDV-om:  
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Упутствo кaкo дa сe пoпуни oбрaзaц структурe цeнe: 
- у кoлoни 4. пoнуђaчи уписуjу jeдиничну цeну бeз ПДВ-a; 
- у кoлoни 5. пoнуђaчи уписуjу укупну цeну бeз ПДВ-a; 
- пoд тaчкoм 1. пoнуђaчи уписуjу укупну цeну бeз ПДВ-a; 
- пoд тaчкoм 2. уписуje сe износ ПДВ-a; 
- пoд тaчкoм 3. уписуje сe укупнa цeнa сa урaчунaтим ПДВ-oм. 
 
У доле приказаној табели потребно је унети укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и 
укупну цену са ПДВ-ом, по локацијама, па потом у четвртом реду табеле потребно је 
уписати укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, за све три 
локације.    
 

ЛОКАЦИЈА 
Укупна 
цена  

без пдв-а 

Износ 
пдв-а 

Укупна 
цена  

са пдв-ом 

1.ЛOКAЦИJA: Бeчeј – фабрика воде                                                                            

2.ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б3                                                         

3.ЛOКAЦИJA: Бaчкo Грaдиштe – Бунaр Б4                      

УКУПНО:    

 
 
Нaпoмeнa: 
Oбрaзaц структурe цeнe пoнуђaч мoрa дa пoпуни и пoтпишe, чимe пoтврђуje дa су 
тaчни пoдaци кojи су у oбрaсцу нaвeдeни. 
Укoликo пoнуђaчи пoднoсe зajeдничку пoнуду, групa пoнуђaчa мoжe дa сe oпрeдeли дa 
oбрaзaц структурe цeнe пoтписиjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa 
или групa пoнуђaчa мoжe дa oдрeди jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, 
пoтписaти и пeчaтoм oвeрити oбрaзaц структурe цeнe. 
 
 
Датум: _____________   МП    ПОНУЂАЧ 
 
                 __________________________ 
               (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Редни 
број 

Врста трошкова 
Износ трошкова у РСД, 

без ПДВ-а 
Износ трошкова у РСД, 

са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

 УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

  

 
 
 
 

Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, тј. да попуни овај образац. Трошкове припреме и подношења понуде 
сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 
 
 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. 
 
 Уколико понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади 
трошкове припреме понуде.  
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 Датум:________________    М.П.     ПОНУЂАЧ 
 
                        __________________________ 
                (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 На основу члана 26. ЗЈН, понуђач  
 
__________________________________________________  
                                               (навести назив и адресу понуђача) 
 
 
даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду,  
у поступку јавне набавке услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде, 
број ЈН II – 5/20  код наручиоца ЈП „Водоканал“ Бечеј из Бечеја, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима  или заинтересованим лицима. 
 
  
 
 
 
Датум:________________           МП                          ПОНУЂАЧ 
 
                __________________________ 
              (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 

Организација надлежна за заштуту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у постпуку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује 
понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује 
овлашћени  члан групе понуђача.  
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга одржавања опреме за 

дезинфекцију воде бр. ЈН II – 5/20 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона,  (у 
складу са чл.77. ст. 4. Закона),   испуњава све услове из члана 75., ЗЈН,  односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
против као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против приврде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања  
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 
 
 
Место:____________ 
Датум:____________   МП              ПОНУЂАЧ 
 

        
 ____________________________________ 

      (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
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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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     

 
ИЗЈАВУ 

 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке услуга одржавања опреме за 

дезинфекцију воде бр. ЈН II – 5/20 из чл. 75. ст. 1. тачке 1) до 4)  Закона, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 
1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
 
 
 На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 
 
Назив понуђача: __________________________________________________ 
 
Адреса и седиште понуђача: ________________________________________ 
 
Матични број понуђача: ____________________________________________ 
 
Шифра делатности: _______________________________________________ 
 
ПИБ: ____________________________________________________________ 
 
даје  
 

ИЗЈАВУ 
 
да је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуга одржавања 
опреме за дезинфекцију воде  бр. ЈН II – 5/20 поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe 
пoднoшeњa пoнудe.  
 
 
  
Датум:________________    МП        ПОНУЂАЧ 
 
              __________________________ 
            (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 
потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 
потписује овлашћени  члан групе понуђача.  
 
 
 
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда бр. ЈН II-5/20  

 

47/52 

 

(ОБРАЗАЦ 8) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
 
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 
Р.бр.  НАЗИВ  ВРСТА ДОБРА  % УЧЕШЋЕ 
   ПОДИЗВОЂАЧА  КОЈУ НУДИ       ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
1. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
2.  
 
________________________________________________________________ 
 
 
3.  
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Датум: _______________ 
 
 
 
     МП    ПОНУЂАЧ 
 
       __________________________ 
      (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач наступа  самостално или у групи, образац је 
неприменљив. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ  ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 
ПОНУДУ 

 
 
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача у поступку јавне набавке услуга 
одржавања опреме за дезинфекцију воде  бр. ЈН II – 5/20, у прeгoвaрaчкoм пoступку 
бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa. 
 
 
 Овлашћујем члана Групе: ___________________________________ 
да у име осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

Пун назив и 
седиште 

Врста добра коју 
нуди 

Учешће члана 
групе у понуди          

(%) 

Потпис  
одговорног лица 

и печат члана 
групе 

Овлашђени члан 

         
_______________ 
  
 м.п 

Члан групе  
  _______________ 

  
 м.п 

Члан групе  
  _______________ 

  
 м.п 

 
 
 
 
 
     МП    ПОНУЂАЧ 
 
       __________________________ 
      (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 

 
 

На основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 
члана 13.- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени 
гласник РС", бр. 86/15), даје се следећа: 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ 

 
У вези са јавном набавком услуга – Набавка услуга одржавања опреме за 
дезинфекцију воде - у поступку јавне набавке Наручиоца ЈП „Водоканач“ Бечеј, бр. 
ЈН II – 5/20 изјављујемо да ћемо: 
 
 У тренутку потписивања Уговора, доставити бланко сопствену меницу са 

меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за 
добро извршење посла, са роком важности 30 дана дуже од дана завршетка 
уговорених обавеза. 
 
Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза 
изабраног понуђача, након чега се, на писмени захтев понуђача, враћа истом.  
 
Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 
оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране 
пословне банке (овера не старија од 30 дана од дана предаје менице), као и 
овлашћење за Наручиоца да се меница може 
попунити у складу са Уговором.  
 
Такође, доставити оверену потврду да су меница и менично овлашћење 
регистровани у Регистру меница. Менице морају бити регистроване у Регистру 
меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину 
вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/16, 76/16 и 
82/17) Народне Банке Србије. 
 
У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 
Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 
 
 
У _______________________, дана __.__.2020.године. 
 
 
 
 
     МП    ПОНУЂАЧ 
 
       __________________________ 
      (Име и презиме и потпис овлашћеног лица) 
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(ОБРАЗАЦ 11) 

 
Модел уговора попунити и оверити потписом овлашћеног лица 
 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА УГОВОРА 

 
 

Закључен дана ___________2020.године између уговорних страна: 
 

1. JП „Водоканал“Бечеј,  адреса:ул.Данила Киша  бр.8а,  матични број: 08069921, 
шифра делатности:3600, текући рачун: 160-80113-06, код банке Интеса, 
ПИБ:101981142, које  заступа директор Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде ( у 
даљем тексту Наручилац)  
 
2. ______________________________________________________________ 
(назив понуђача и адреса), матични број __________________, шифра делатности: 
_______________, пословни рачун: _____________________________ отворен код 
__________________ банке, ПИБ _____________________, кога у овом правном послу 
заступа _________________________________________  (у даљем тексту: Извршилац) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је наручилац, на основу члана 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) спровео преговарачки 
поступак без објављивања позива за подношење понуде за набавку услуга (јавна 
набавка бр. ЈН II – 5/20) 

- Да је понуђач доставио понуду број _______, од_________ дана _________.2020. 
године, заведену код наручиоца под бројем ******* (попуњава наручилац) од 
******* 2020.године (попуњава наручилац) 

- Да је наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. *******.2020.године 
(попуњава наручилац) од ******.2020.године (попуњава наручилац). 

 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора (у даљем тексту: Уговор) је одржавање опреме за 

дезинфекцију воде, ОксиХЛОРОГЕН уређај, на три локације: фабрика воде у  Бечеју, 
бунар Б3 и бунар Б4 у Бачком Градишту, а све у складу са конкурсном документацијом 
(техничком спецификацијом) у спроведеном поступку јавне набавке код Наручиоца под 
називом:Услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде – ЈН II – 5/20 и понудом 
Извршиоца у истом поступку пословни број ______ од __.__.2020.године, која је 
саставни део овог уговора.  
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Члан 2. 
Цена предметних услуга дата је понудом Извршиоца број _______ од 

__.__.2020.године и износи ___________________________ без ПДВ-а (и 
словима:_________________________________________________________________ ). 

  
Нaручилaц 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. Наручилац је тада дужан да поступи у складу са чланом 115., став 5. ЗЈН. 
 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће цену предметних услуга платити у року од 45 дана 

од дана истављене фактуре, а на текући рачун Извршиоца 
___________________________ код банке __________________________. 

 
Наручилац ће извршити плаћање извршених услуга  на основу документа којим 

Наручилац и Извршилац потврђују да су предметне услуге извршене, а што ће 
потврдити одговорна лица уговорних страна. 
 

Место пружања услуге је фабрика воде у Бечеју, бунар Б3 и бунар Б4 у Бачком 
Градишту, где се ОксиХЛОРОГЕН налази, а рок у ком ће Извршилац пружити предметну 
услугу одређује се на период од 12 месеци.  
 

Гарантни рок за услуге и уграђени материјал који је обухваћен периодичним 
распоредом сервисирања је до следећег сервиса одговарајућег нивоа (основни, 
годишњи и напредни). 
 
 

Члан 4. 
Уговор се закључује на одређено време и то на период од дана закључења 

уговора до дана извршења основног и годишњег сервиса, односно до реализације 
уговорене вредности из члана 2. став 1. овог Уговора. 

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће Наручиоцу бити 
одобрена за ту намену у наредној буџетској години. У супротном Уговор престаје да 
важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 
Наручиоца. 
 
 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да: 

-предметну услугу спроведе стручно и квалитетно, по важећим прописима, 
нормативима и обавезним стандардима који важе за уговорену врсту услуге, 
-спроведе сервисирање у складу са процедурама које је као произвођач и испоручилац 
уграђене опреме прописао,  
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-угради материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је снабдевен 
атестом уколико за тај материјал не постоји стандард, 
-по завршетку услуге, Наручиоцу  испостави привремене/окончану ситуацију.  
   
 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да : 

 -омогући несметан приступ Извршиоцу постројењима ОксиХЛОРОГЕН уређаја ради 
пружања услуге одржавања, 

  -пружи Извршиоцу неопходне податке за реализацију предметне услуге,  
  -плати Извршиоцу извршене услуге по испостављеним привременим/окончаној 

ситуацији.   
 
 

Члан 7. 
Евентуалне измене, настале после закључења овог уговора, уговорне стране ће 

писмено допунити анексом уговора. 
 
 

Члан 8. 
Овај Уговор може се раскинути пре истека уговорног рока у случају:  

-     неиспуњења уговорних обавеза од стране уговорне стране,  
-     неблаговременог испуњења уговорних обавеза уговорне стране,  
-     неквалитетног или непотпуног испуњења уговорених обавеза уговорне стране.   
  

 
Члан 9. 

За све што овим уговором није уређено, примењиваће се одредбе важећег 
Закона о обглигационим односима и други позитивно-правни прописи. 
 
 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог 

уговора решавати споразумно.  
У случају да се уговорне стране нису могле споразумети, све спорове ће 

решавати надлежни суд у месту седишта Наручиоца. 
 
 

Члан 11. 
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. Уговор ступа на снагу даном потписивања од 
стране оба уговарача. 

 
       Н А Р У Ч И Л А Ц                     И З В Р Ш И Л А Ц  
    ЈП „ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ                                              _______________________     
        
  М.П.      д и р е к т о р                          М.П.              д и р е к т о р 
              *************                         ___________________ 
Зоран Грбић, дипл.инж.пољопривреде 


