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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
А) ОПШТИ ДЕО
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА
Сегедински пут бр. 22
24000 СУБОТИЦА
www.toplanasubotica.co.rs

ПОЗИВ
за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума
- набавка радова
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача
(бр. 29/18 ЈНМВ)
ОРН: КА01 - За даљинско грејање
1. Предмет овог позива је подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности ради закључења оквирног споразума – набавка радова – Машинско –
изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр. 29/18 ЈНМВ).
Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци са
једним Понуђачем и роком важења од две године, односно до утрошка
средстава.
2. Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на
предметну јавну набавку, а која нарочито садржи следеће: податке о наручиоцу
предмета јавне набавке и списак најважнијих изведених радова са износима,
датумима и листама наручилаца за претходне три године (2015, 2016, 2017).
3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим
позивом. Јавна набавка у поступку јавне набавке мале вреднсоти – набавка радова –
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача процењена вредност набавке је 2.000.000,00 РСД без ПДВ-а за две године,
односно 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2019.
год, из Плана јавних набавки Наручиоца за 2018 годину.
Оквирни споразум ће бити закључен у висини збира процењених вредности, за 2018 и
2019. год, према плану јавних набавки Наручиоца за 2018. год. годину. Наручилац није
у обавези да реализује целокупни уговорени износ из оквирног споразума већ ће исти
реализовати сукцесивно у складу са стварном потребом наручиоца.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност обавезних услова
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1.
Закона, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће обавезне услове са начином
њиховог доказивања:
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извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
2.
правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2 – Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела органозованог криминала; 3– Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП – а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП –
а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није усуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
3.
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
4.
да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), потписивањем Изјаве
која је саставни део конкурсне документације.
Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност додатних услова
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2.
Закона, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са начином
њиховог доказивања:
1. Неопходан финасијски капацитет за набавку радова:
1.1. Понуђач који у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади у укупном трајању од минимум
60 дана, односно непрекидном трајању од минимум 20 дана.


Доказује се Потврдом Народне банке Србије, Принудне наплате,
Одељења за пријем и контролу и унос основа и налога – Крагујевац, која
ће обухватити захтевани период.
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2. Неопходан пословни капацитет за набавку радова:
2.1. Понуђач који је у последње три године (2015, 2016, 2017) извео радове који
су предмет ове јавне набавке, најмање у износу од 2.200.000,00 РСД.
 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о
наручиоцу предмета јавне набавке и списак најважнијих изведених
радова са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца
за претходне три године (2015, 2016, 2017).


Приложена референц листа се доказује са копијама потврда издатим
од стране Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије
Потврда издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави
уз понуду без обзира на потписан образац Изјаве о испуњавању свих
услова утврђених конкурсном документацијом.

3. Неопходан кадровски капацитет за набавку радова:
Ред
ни
бро
ј

Назив

Квалиф
икација

Лиценцира
ни
Одговорни извођач дипломир
1
ани
радова
машински
инжењер

Заваривач
електролучног
заваривања

III.
степен
стручне
спреме

Заваривач гасног
3
заваривања

III.
степен
стручне
спреме

2

Критеријум

ДОКАЗ

Лиценца за одговорног
извођача (шифра 430)

Потврда издата од
стране Инжењерске
коморе

Референца на
изградњи
предизолованог
вреловода минимум
10000 m трасе

Потврда издата од
стране Инвеститора
код којих је остварена
референца

М образац, ако је у
радном односу код
понуђача.
Запослен код понуђача
Ако је радно
ангажован код
или радно ангажован
понуђача
доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Атестирани заваривач
за електролучно
Важећи атест
заваривање
М образац, ако су у
радном односу код
понуђача.
Запослен код понуђача
Ако су радно
ангажовани код
или радно ангажован
понуђача доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Атестирани заваривач
Важећи атест
за гасно заваривање
Запослен код понуђача М образац, ако су у
радном односу код
или радно ангажован
понуђача.
код понуђача
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Мини
малан
број
изврш
иоца

1

2

2
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Ако су радно
ангажовани код
понуђача доказује се
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Потврда о
оспособљености за
вршење изолационих
радова предизоловане
цеви технологије
ISOPLUS
4

Изолатер
предизоловане
цеви

III.
степен
стручне
спреме

Потврда издата од
стране овлашћеног
привредног душтва

М образац, ако су у
радном односу код
понуђача.
Ако су радно
Запослен код понуђача
ангажовани код
или радно ангажован
понуђача доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа

2

4. Неопходан технички капацитет за набавку радова:
Редни
број

Назив

Минимални
број

ДОКАЗ

1

Агрегати за
електролучно
заваривање

Инвентарски лист

2

Комплет за
гасно
заваривање

Инвентарски лист

2

3

Аутодизалица

Саобраћајна
дозвола

1

4

Транспортна
возила

Саобраћајна
дозвола

3

Компресор

Инвентарски

5

лист

2

1

Технички капацитет се доказује:
 Копијом листе основних средстава или пописном листом основних
средстава
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 Уколико понуђач не располаже са сопственим техничким капацитетом,
доказује се копијом уговора о закупу предметне опреме, копијом
уговора о лизингу и сл.
Oбавештење:
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то:
- извод из регистра Агенције за привредне регистре,
- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности,
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је регистрован у
Регистру понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају
понуђач је дужан да у понуди наведе да се налази у регистру понуђача.
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци јавно
доступни.
4. УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
- документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
- Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом,
осим Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених
у референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума, захтевати
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца
достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о испуњености наведених
услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума захтевати
од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија да затражи да исти достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа, односно доказа које наручилац буде захтевао.
5. Понуђачи могу конкурсну документацију преузети лично код наручиоца, на адреси
Сегедински пут бр. 22, Суботица или исту могу преузети у електронској форми,
подношењем захтева на е-маил адресу pgordan@toplanasubotica.co.rs сваки радни
дан од 7-14 часова. Конкурсна документација доступна је на Порталу Управе за
јавне набавке и на Интернет страни Наручиоца www.toplanasubotica.co.rs
6. Понуде на српском језику са комплетном захтеваном документацијом подносе се у
запечаћеном омоту на адресу: ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, Сегедински пут бр.
22, са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“ – јавна набавка мале вредности РАДИ
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - набавка радова – Машинско – изолатерски
радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр. 29/18 ЈНМВ) и то: лично у
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просторијама Наручиоца на адреси ЈКП ˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут број 22
Суботица или путем поште на исту адресу. На полеђини омота назначити назив, број
телефона и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и час пријема
понуде.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
7. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
8. Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки дана
09.07.2018. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
ЈКП˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут број 22, најкасније дана 19.07.2018. године
до 10 часова. У случају подношења понуде по истеку рока одређеног за подношење
понуде, понуда ће се сматрати неблаговременом и иста ће се неотворена вратити
понуђачу.
9. Наручилац ће приступити јавном отварању понуда дана 19.07.2018. године у 12.00
часова у службеним просторијама ЈКП ˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут бр. 22,
Суботица.
Представници понуђача могу бити присутни на отварању понуда, у ком случају су
дужни да предају писмена пуномоћја непосредно пре отварања понуда.
10. Наручилац ће Одлуку о закључењу оквирног споразума донети у року не дужем од
10 дана од дана отварања понуда.
11. Информације у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се добити
писменим
путем
на
адреси
наручиоца
или
путем
е-маила
pgordan@toplanasubotica.co.rs сваки радни дан од 7-14 часова, контакт особа Гордан
Папић.
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ПРИЈАВА ПОНУЂАЧА

Број 29/18 ЈНМВ

ПОНУЂАЧ
Назив
понуђача______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адреса
понуђача_____________________________________________________________
Пријављујемо се по Позиву број 9-29/18-7 ЈНМВ за позицију:
Јавна набавка мале вредности ради ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА –
набавка радова – Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних
прикљукача.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________
Датум:__________године.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА РАДОВА
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача
(бр. 29/18 ЈНМВ)
1. Понуђач је дужан да у обрасцу Понуде, који представља саставни део конкурсне
документације, наведе број понуде, датум понуде, назив и седиште понуђача,
цену радова, евентуални попуст, начин на који се подноси понуда, рок важења
понуде, попуни податке у прилогу бр. 1. обрасца Понуде који се односе на
понуђача, набавку радова, плаћање и цену.
2. Понуда се саставља на обрасцу који чини саставни део
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

конкурсне

3. Понуду саставити на српском језику.
4. Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве
понуде.
5. Сви обрасци везани за понуду морају бити оверени печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача. Понуде које не садрже оверене и потписане
обрасце неће бити разматране.
6. УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
-документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом
осим Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца
наведених у референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума,
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог
позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о
испуњености наведених услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума
захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија да затражи да исти достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа, односно доказа које наручилац
буде захтевао.
7. Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
8. Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
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9. Уколико понуђач ангажује подизвођача, дужан је да у понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у
случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Проценат
укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни
споразум између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у оквирном споразуму.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за
део набавке који ће извршити преко подизвођача.
10. У случају подношења заједничке понуде, саставни део исте је Споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног
споразума.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење
оквирног споразума.
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финасија;
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству рударства и енергетике;
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
12. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП ''Суботичка
топлана'', Сегедински пут бр. 22, Суботица, лично или поштом, са назнаком:
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''Измена понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр.
29/18 ЈНМВ) – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр.
29/18 ЈНМВ) – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Опозив понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр.
29/18 ЈНМВ) – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка
радова
- Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних
прикљукача (бр. 29/18 ЈНМВ) – НЕ ОТВАРАТИ''
13. Цена у понуди мора бити изражена у РСД, без ПДВ-а.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка 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.
14. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
15. Рок извођења радова: Сукцесивно, по достављеној наруџбеници са
међусобно усаглашеним датумом извођења радова од стране наручиоца и
од стране извођача.
16. Наручилац ће извршити оцењивање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – набавке радова, на
основу критеријума: најнижа понуђена цена. У случају две или више понуда са
истом понуђеном ценом наручилац ће изабрати као најповољнију, понуду
изабрану путем жреба. У наведеном случају Наручилац ће писмено известити
понуђаче о времену, месту и начину одржавања жреба.
17. Понуђач је дужан да на документима која садрже поверљиве податке и која не
смеју да буду дата на увид другим понуђачима, на страни сваког појединачног
документа за које понуђач сматра да садржи поверљиве податке у горњем
десном углу крупним словима напишу ''ПОВЕРЉИВО'', овере печатом и
потписом одговорног лица. Наручилац ће се према таквој Понуди опходити
сходно члану 14. Закона о јавним набавкама. Уколико Понуђачи не поступе по
овом упутству, подаци се неће сматрати поверљивим.
18. Понуда се доставља до дана и сата који је одређен у позиву.
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19. Образац понуде се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним
словима ручно, али не графитном оловком. Неодговарајуће и неблаговремено
достављене понуде неће се узети у разматрање.
20. Понуде на српском језику са комплетном захтеваном документацијом подносе се
у запечаћеном омоту на адресу: ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, Сегедински
пут бр. 22, са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“ – јавна набавка мале
вредности РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - набавка радова –
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача
(бр. 29/18 ЈНМВ) и то: лично у просторијама Наручиоца на адреси ЈКП
˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут број 22, Суботица или путем поште на
исту адресу. На полеђини омота назначити назив, број телефона и адресу
понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и час
пријема понуде.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено
21. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, како је то предвиђено чланом 20. Закона о
јавним набавкама. Тражење додатних информација и појашњења телефоном
није дозвољено.
22. Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на
предметну јавну набавку, а која нарочито садржи следеће: податке о наручиоцу
предмета јавне набавке и списак најважнијих изведених радова са износима,
датумима и листама наручилаца за претходне три године (2015, 2016, 2017).
Приложена референц листа се доказује са копијама потврда издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије Потврда издате од
стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на
потписан образац Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом.
23. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
24. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни Изјаву ''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'',
која је саставни део конкурсне документације.
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25. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да Наручиоцу
достави:
а/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла, у тренутку
закључења оквирног споразума, Захтев за регистрацију менице оверен од
стране пословне банке, меницу оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке и копију ОП обрасца.
б/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за квалитетно извршење уговорних
обавеза у гарантном року тј. за отклањање недостатака изведених радова у
гарантном року, у тренутку закључења оквирног споразума, Захтев за
регистрацију менице оверен од стране пословне банке, меницу оверену
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона
депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац остаје у обавези да наведене менице са меничним овлашћењемписмом попуњеним на висину 10% од процењене вредности из оквирног
споразума, Захтев за регистрацију меница оверен од стране пословне банке,
копију картона депонованих потписа овереног од стране пословне банке и
копију ОП обрасца, врати Понуђачу у року од 30 дана од дана истека
назначених гаранција.
26. Одлука о закључењу оквирног споразума, са образложењем, донеће се у року
не дужем од 10 дана од дана отварања понуда.
27. Понуђач може поднети наручиоцу Захтев за заштиту права у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није
другачије одређено.
У случају подношења захтева за заштиту права пре отварања понуда, којим се
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Подносилац захтева је
дужан да приликом подношења захтева уплати таксу у висини од 60.000,00 дин.
на следећи жиро рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, позив на
број: 29/18 ЈНМВ, са шифром плаћања 153 или 253, сврха уплате ЗЗП: ЈКП
''Суботичка топлана'' Суботица, 29/18 ЈНМВ и прималац: Буџет Републике
Србије.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана
149. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума или Одлуке о
обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
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дана објављивања Одлуке на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев за
заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да приликом подношења
захтева уплати таксу у висини од 60.000,00 дин. на следећи жиро рачун буџета
Републике Србије 840-30678845-06, позив на број: 29/18 ЈНМВ, са шифром
плаћања 153 или 253, сврха уплате ЗЗП: ЈКП ''Суботичка топлана'' Суботица,
29/18 ЈНМВ и прималац: Буџет Републике Србије. Наручилац ће закључити
оквирни споразум са понуђачем у року од 8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
28. У складу са чланом 11. став 4. тачка 2) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/2015) испуњеност свих услова
утврђених конкурсном документацијом Понуђач може да доказује писаном
Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и иста је
саставни део ове конкурсне документације и у том случају све доказе из члана
77. Закона о јавним набавкама, тражене конкурсном документацијом,
понуђач НИЈЕ ДУЖАН доставити уз понуду, осим услова из става 1. тачка 5)
истог члана, који се односи на важећу дозволу за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног органа, уколико је предвиђена
посебним прописом и тражена конкурсном документацијом Наручиоца осим
Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених
у референц листи, КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ.
29. Понуђач треба да достави понуду повезану јемствеником. Понуде које не
буду повезане јемствеником неће се сматрати битним недостатком понуде.
Обавезно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
30. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
31. Обавеза понуђача је да попуни елементе из модела оквирног споразума као и
да потпише последњу страну модела оквирног споразума као саставног дела
понуде, из разлога што потписивање оквирног споразума представља
саглашавање понуђача са садржином (елементима) споразума који ће
наручилац закључити са изабраним понуђачем. Понуђач својим потписом
исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија,
заиста и закључи такав споразум, без могућности да накнадно тражи измену
појединих елемената оквирног споразума о јавној набавци.
Непотписивање последње стране модела оквирног споразума сматраће се
битним недостатком понуде и иста ће бити одбијена као неприхватљива (чл.
106. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама).
32. Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци са
једним Понуђачем и роком важења до две године, односно до утрошка
средстава.
33. Оквирни споразум ће бити закључен у висини процењене вредности, према
Плану јавних набавки ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” за 2018. годину. Процењена
вредност јавне набавке за две године без ПДВ-а износи 2.000.000,00 РСД без
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ПДВ, односно 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и 1.000.000,00 РСД без
ПДВ за 2019. год.
34. Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави Понуђачу
којем је исти додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац
може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
35. На све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом
примењују се одредбе Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС,, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(бр. 29/18 ЈНМВ)

Предмет понуде: Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних
прикљукача
Наручилац:
ЈКП ˝ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ , СУБОТИЦА
Назив и седиште понуђача:

Изјављујем да сам упознат са


условима из Позива и Конкурсне документације.

Све док се не потпише оквирни споразум, Понуда обавезује обе стране да се
понашају у складу са њом.
Овим прихватамо све услове и захтеве који су дати у Позиву и Конкурсној
документацији.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________

Датум:__________године.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА РАДОВА
ПОНУДА бр. 29/18 ЈНМВ
Јавна набавка бр. 29/18 ЈНМВ
Предмет понуде: набавка радова – Машинско – изолатерски радови за
изградњу вреловодних прикљукача
Наручилац:

ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝, СУБОТИЦА

Број понуде:
Датум понуде:
Назив и седиште понуђача:

Нудимо набавку радова по конкурсној документацији, за укупан износ од:
_______________________

РСД.(без ПДВ)

(словима: _____________________________________________________ _____РСД)

1. самостално,
2. као заједничка понуда,
3. понуда са подизвођачем.
Рок важења понуде______________дана. (мора бити изражен у броју дана од дана
отварања понуде и не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде)

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________

Датум:__________године.
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ПРИЛОГ 1.
Прилог 1. је саставни део Понуде.
Поља у табели која су унешена представљају захтев Наручиоца и обавезујућа су за
Понуђача.
Понуђач мора да попуни празна поља у табели. Понуде које не садрже комплетне
податке и које нису потписане неће бити разматране.
Наслов

Подаци

А) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив и адреса Наручиоца

ЈКП˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝
Сегедински пут 22
24000 Суботица
Р Србија

Пословна банка

ОТП Банка а.д. Нови Сад, филијала
Суботица

Број текућег рачуна

325-9500700000174-61

Б) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача

Седиште

Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Телефон
Фаx
е-маил адреса
Пословна банка
Број текућег рачуна
Овлашћени представник Понуђача
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В) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ИЗ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Пун назив члана из заједничке понуде

Седиште

Матични број (МБ)

Порески идентификациони број (ПИБ)

Телефон
Фаx
Е-маил адреса

Пословна банка

Број текућег рачуна

Овлашћени представник Понуђача

Напомена:
- Уколико понуђач подноси заједничку понуду са више учесника/чланова, копира
образац под В) у потребан број примерака
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Г) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пун назив подизвођача

Седиште
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Телефон
Фаx

Е-маил адреса

Пословна банка
Број текућег рачуна
Овлашћени представник Понуђача

Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу
(не може бити већи од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:
- Уколико Понуђач ангажује више подизвођача копие образац под Г) у потребан број
примерака

1.

ОПШТИ УСЛОВИ
По законима

Р Србије
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Службени језик
2.

Српски

ПЛАЋАЊЕ
Начин плаћања

Вирманом у року до 45 дана, за све
сукцесивно изведене радове рачунајући
од дана пријема фактуре (која је
усклађена
са
обострано
овереним
грађевинским књигама изведених радова),
на
основу
појединачно
издате
наруџбенице о јавној набавци, у складу са
оквирним споразумом.
(плаћање се мора спровести најкасније у
року од 45 дана, сходно Закону о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама
(''Сл.гласник РС'' бр. 119/2012, 68/2015 и
113/2017).

3.

4.

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)
Валута обавезе

РСД

У цену су укључени трошкови

Понуђена цена мора да садржи све
трошкове везане за набавку радова
(испорука, монтажа, итд)

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

_________ дана
(рок важења понуде не сме бити краћи од
30 дана)

5.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Сукцесивно, по достављеној наруџбеници,
са међусобно усаглашеним датумом
извођења радова од стране наручиоца и
од стране извођача, што ће се
евидентирати у обострано овереним
појединачним наруџбеницама.

6.

ГАРАНТНИ РОК

__________ година,

7.

Уписан у регистар понуђача
(заокружити)

ДА

НЕ

Потпис овлашћеног лица
понуђача
Датум:__________године.

М.П.

____________________
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''СУБОТИЧКА ТОПЛАНА'' СУБОТИЦА
Број:
Дана:
СУБОТИЦА

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
(29/18 ЈНMВ)
Закључен у Суботици, дана _________ године, између:
1. Јавног комуналног предузећа ''СУБОТИЧКА ТОПЛАНА'' Суботица, Сегедински пут
број 22, Суботица, ПИБ: 100847219, м.бр.: 08038180, које заступа
директор
Ахметовић Дерво, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране
и
2. ____________________________________________________ пун назив Извођача
са седиштем у ________________________, улица и број _______________________
кога заступа директор _______________________________ МБР : _____________,
ПИБ : ______________, текући рачун : _______________,(у даљем тексту: Извођач),
с друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: -да је Наручилац у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у
даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности - набавка
радова - Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача
(бр. 29/18 ЈНМВ), са циљем закључивања оквирног споразума са једним Извођачем
на период важења од две године односно до утрошка средстава; -да је Наручилац
донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број _________од _____________, у
складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извођача; да је Извођач доставио Понуду бр____________ од _____________, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); - уколико
је поднета заједничка понуда навешће се споразум, протокол, уговор или др.правни
акт којим је прецизирана одговорност сваког Извођача посебно, број
__________________________ ; Да обавеза настаје издавањем наруџбенице о јавној
набавци Извођачу, на основу овог оквирног споразума;
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице о јавној
набавци Извођачу, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку
– Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр.
29/18 ЈНМВ), понудом Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним
потребама Наручиоца. Радови који су предмет овог споразума ближе су дефинисани
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у техничкој спецификацији радова, а јединичне цене радова су наведене у Обрасцу
структуре цене са упутством како да се попуни и исти обрасци се налазе у прилогу
овог оквирног споразума и чине његов саставни део.
У обрасцу Техничка
спецификација дате су оквирне количине радова, док ће се стварне сукцесивне
количине радова дефинисати у појединачним наруџбеницама о јавној набавци у
зависности од стварних потреба Наручиоца.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У случају да Извођач ангажује подизвођача: Извођач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и
обавезе
које
је
поверио
подизвођачу:
„__________________________“из
_____________________,
ул.____________________________________бр.______.
Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза у
делу:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на одређено време на период од 2 (две) године,
односно до утрошка укупне вредности овог оквирног споразума која износи
2.000.000,00 РСД без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и
1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2019. год, а ступа на снагу даном обостраног
потписивања. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се
издавање више појединачних наруџбеница Извођачу, у зависности од стварних
потреба Наручиоца.
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЦЕНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ И НАЧИН
ПРОМЕНЕ ЦЕНА
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 2.000.000,00 РСД без ПДВ-а
односно 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2019.
год. Јединичне цене радова без ПДВ-а исказане су у Обрасцу структуре цене са
упутством како да се попуни.
Наручилац није у обавези да реализује вредност из претходног става, већ ће иста
бити реализована према стварним потребама наручиоца за време трајања овог
оквирног споразума, а у складу са издатим наруџбеницама.
У јединичним ценама понуђених радова који су предмет ове јавне набавке су
урачунати сви трошкови које Извођач буде имао у реализацији предметне јавне
набавке и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити
наплаћивати.
Јединичне цене из Обрасца структуре цене који је саставни део овог оквирног
споразума Извођач нема права да повећава за време извршења овог оквирног
споразума.
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА
НАРУЏБЕНИЦА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће издати наруџбеницу о јавној набавци Извођачу у
складу са стварним потребама, односно прецизно наведеном врстом радова и
потребном количином, као и условима дефинисаним у овом оквирном споразуму у
погледу спецификације предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова
плаћања, рокова иизвођења и других битних услова. Појединачне наруџбенице ће се
достављати Извођачу електронским путем и обавеза Извођача је да потврди пријем
истих. При издавању појединачних наруџбеница не могу се мењати битни услови из
овог оквирног споразума.
Члан 6.
Наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу
предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења и остало и не
може да садржи друге неуговорене битне елементе.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Наручилац ће плаћање Извођачу вршити вирманом у року до 45 дана, за све
сукцесивно изведене радове рачунајући од дана пријема фактуре, (која је усклађена
са обострано овереним грађевинским књигама изведених радова) на основу
појединачно издате наруџбенице о јавној набавци, у складу са оквирним споразумом.
РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач се обавезује да ће извести радове сукцесивно, по достављеној наруџбеници
са међусобно усаглашеним датумом извођења радова од стране наручиоца и од
стране извођача што ће се евидентирати у обострано овереним појединачним
наруџбеницама.
Извођач се обавезује да радове изврши на локацији по налогу Наручиоца.
ПРИЈЕМ РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 9.
Извођач се обавезује да сваки сукцесивно извршени рад спроведе у свему према
техничкој спецификацији, прописима и нормама квалитета који важе за предмет
набавке. Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на
основу појединачно издате наруџбенице, у складу са овим оквирним споразумом.
Наручилац и Извођач ће приликом извођења радова на основу појединачно издате
наруџбенице, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће сачинити
записник који потписују представник Наручиоца и представник Извођача.
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Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да изведене
радове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопшти Извођачу.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао
открити уобичајеним прегледом, сачињава се рекламациони записник који се
потписује од стране представника Наручиоца и Извођача.
У случају да је Извођач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да радове прегледа без
одлагања и да благовремено обавести Извођача о уоченом недостатку.
У случајевима из става 3., 4. и 5. овог члана, Наручилац, има право да захтева од
Извођача да отклони недостатак.
Записници се потписују од стране одговорног лица Наручиоца и овлашћеног
представника Извођача. Записници се сачињавају у два истоветна примерка, од чега
по један примерак задржава свака уговорна страна.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач, по основу издате појединачне наруџбенице на основу оквирног
споразума, не извeде радове у уговореном року (са међусобно усаглашеним датумом
извођења радова од стране наручиоца и од стране извођача што ће се евидентирати
у обострано овереним појединачним наруџбеницама), обавезан је да за сваки дан
кашњења плати Наручиоцу износ од 0,5 % вредности конкретне наруџбенице, с тим
да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне вредности појединачне
наруџбенице. Уколико Извођач коме је издата конкретна наруџбеница на основу овог
оквирног споразума не изведе радове или их делимично изведе, обавезан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене појединачне наруџбенице.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева
накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 11.
Стране у Оквирном споразуму констатују да је Извођач у тренутку закључења овог
Оквирног споразума предао Наручиоцу:
а/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла, Захтев за
регистрацију менице оверен од стране пословне банке, меницу оверену печатом и
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона депонованих
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац остаје у обавези да наведену меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним на висину 10% од процењене вредности из оквирног споразума, Захтев за
регистрацију меница оверен од стране пословне банке, копију картона депонованих
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потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Извођачу у
року од 30 дана од дана истека назначене гаранције.
Члан 12.
Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од _______ година,
рачунајући од дана запписничке примопредаје сваког сукцесивно изведеног рада
спроведеног на основу достављене наруџбенице од стране Наручиоца.
Стране у Оквирном споразуму констатују да је Извођач у тренутку закључења овог
Оквирног споразума предао Наручиоцу:
б/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у
гарантном року тј. за отклањање недостатака изведених радова у гарантном року,
Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке, меницу оверену
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона
депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац остаје у обавези да наведену меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним на висину 10% од процењене вредности из оквирног споразума, Захтев за
регистрацију меница оверен од стране пословне банке, копију картона депонованих
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Извођачу у
року од 30 дана од дана истека назначене гаранције.
Члан 13.
Извршилац се обавезује да извештава Наручиоца по истеку сваког месеца, до
коначног извршења посла који је предмет оквирног споразума, о плаћеним порезима,
доприносима и нето заради свих ангажованих лица, достављањем појединачне
пореске пријаве ППП ПД и копије извода текућег рачуна са подацима о исплаћеним
порезима, доприносима и нето заради.
Извођач се обавезује да извести Наручиоца у периоду извршења Оквирног
споразума о евентуалним статусним променама, блокади рачуна и покретању
стечајног или ликвидационог поступка .
Уколико Извођач не поступи у складу са претходним ставом, Наручилац задржава
право да једностраном Изјавом воље раскине оквирни споразум.
Члан 14.
Оквирни споразум се закључује на период важења од две године, до утрошка укупне
вредности овог оквирног споразума која износи 2.000.000,00 РСД без ПДВ-а, односно
1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2019. год.
У циљу испуњења обавезе дефинисане чланом 7.став 2. Уредбе о критеријумима и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора
који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“ бр.
21/2014), обавезе које по основу овог оквирног споразума доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту
намену бити одобрена у тој буџетској години.
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Члан 15.
За евентуалне спорове настале из овог Оквирног споразума, уговорне стране
уговарају надлежност Суда у Суботици.
Члан 16.
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих
Извођач задржава 2 (два), а Наручилац 4 (четири) примерка.
За Извођача

За Наручиоца
Директор,
Ахметовић Дерво,дипл.екон.

НАПОМЕНА: Достављени модел оквирног споразума, Извођач мора да попуни и на
задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује
да прихвата елементе модела оквирног споразума. У случају подношења заједничке
понуде, група Извођача може да се определи да модел оквирног споразума потписују
и печатом оверавају сви Извођачи из групе Извођача или група Извођача може да
одреди једног Извођача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
модел оквирног споразума.
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности, према члану 75. Закона о
јавним набавкама, има понуђач ако испуњава следеће услове:
1) регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре,
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,
4) да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности, према члану 76. Закона о
јавним набавкама, има понуђач ако испуњава и следеће додатне услове:
1)
2)
3)
4)

да поседује неопходан финансијски капацитет,
да поседује неопходан пословни капацитет,
да поседује неопходан кадровски капацитет;
да поседује неопходан технички капацитет.
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УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На основу члана 77. Закона о јавним набавкама и члана 17., односно члана 18. и 19.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. Гласник РС'' бр. 86/2015),
испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ- Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност обавезних услова
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1.
Закона, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће обавезне услове са начином
њиховог доказивања:
1.
2.

3.

4.

извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2 – Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела органозованог криминала; 3– Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП – а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП –
а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није усуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у

Конкурсна документација 29/18 ЈНMВ
страна 30 од 53
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака

ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), потписивањем Изјаве
која је саставни део конкурсне документације.
Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност додатних услова
подносилац понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2.
Закона, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са начином
њиховог доказивања:
1. Неопходан финасијски капацитет за набавку радова:
1.1. Понуђач који у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади у укупном трајању од минимум
60 дана, односно непрекидном трајању од минимум 20 дана.


Доказује се Потврдом Народне банке Србије, Принудне наплате,
Одељења за пријем и контролу и унос основа и налога – Крагујевац, која
ће обухватити захтевани период.

2. Неопходан пословни капацитет за набавку радова:
2.1. Понуђач који је у последње три године (2015, 2016, 2017) извео радове који
су предмет ове јавне набавке, најмање у износу од 2.200.000,00 РСД.
 Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о
наручиоцу предмета јавне набавке и списак најважнијих изведених
радова са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца
за претходне три године (2015, 2016, 2017).


Приложена референц листа се доказује са копијама потврда издатим
од стране Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије
Потврда издате од стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави
уз понуду без обзира на потписан образац Изјаве о испуњавању свих
услова утврђених конкурсном документацијом.

3. Неопходан кадровски капацитет за набавку радова:
Ред
ни
бро
ј

Назив

Квалиф
икација

Лиценцира
ни
Одговорни извођач дипломир
1
ани
радова
машински
инжењер

Критеријум

ДОКАЗ

Лиценца за одговорног
извођача (шифра 430)

Потврда издата од
стране Инжењерске
коморе

Референца на
изградњи
предизолованог
вреловода минимум
10000 m трасе

Потврда издата од
стране Инвеститора
код којих је остварена
референца

Запослен код понуђача
или радно ангажован
код понуђача

М образац, ако је у
радном односу код
понуђача.
Ако је радно
ангажован код
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Мини
малан
број
изврш
иоца

1
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понуђача доказује се
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Атестирани заваривач
за електролучно
заваривање

2

3

Заваривач
електролучног
заваривања

III.
степен
стручне
спреме

Заваривач гасног
заваривања

III.
степен
стручне
спреме

М образац, ако су у
радном односу код
понуђача.
Запослен код понуђача
Ако су радно
ангажовани код
или радно ангажован
понуђача доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Атестирани заваривач
Важећи атест
за гасно заваривање
М образац, ако су у
радном односу код
понуђача.
Ако
су радно
Запослен код понуђача
ангажовани код
или радно ангажован
понуђача доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа
Потврда о
оспособљености за
вршење изолационих
радова предизоловане
цеви технологије
ISOPLUS

4

Изолатер
предизоловане
цеви

III.
степен
стручне
спреме

Важећи атест

1

Назив

М образац, ако су у
радном односу код
понуђача.
Ако су радно
Запослен код понуђача
ангажовани код
или радно ангажован
понуђача доказује се
код понуђача
уговором о радном
ангажовању ван
радног односа

Агрегати за
електролучно
заваривање

Минимални
број

ДОКАЗ

Инвентарски лист

2

Потврда издата од
стране овлашћеног
привредног душтва

4. Неопходан технички капацитет за набавку радова:
Редни
број

2

2
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Комплет за
гасно
заваривање

Инвентарски лист

2

3

Аутодизалица

Саобраћајна
дозвола

1

4

Транспортна
возила

Саобраћајна
дозвола

3

Компресор

Инвентарски

2

5

лист

1

Технички капацитет се доказује:
 Копијом листе основних средстава или пописном листом основних
средстава
 Уколико понуђач не располаже са сопственим техничким капацитетом,
доказује се копијом уговора о закупу предметне опреме, копијом
уговора о лизингу и сл.
УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
-документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом осим
Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених у
референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума, захтевати
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца
достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о испуњености наведених
услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о закључењу Оквирног споразума захтевати
од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија да затражи да исти достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа, односно доказа које наручилац буде захтевао.
Понуђач је дужан да да посебну Изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.
Oбавештење:
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то:
- извод из регистра Агенције за привредне регистре,
- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности,
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је регистрован у
Регистру понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају
понуђач је дужан да у понуди наведе да се налази у регистру понуђача.
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци јавно
доступни.
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На основу члана 77. став.4. Закона о јавним набавкама дајемо следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам
све услове утврђене конкурсном документацијом и прописане чланом 77. Закона о
јавним набавкама (осим услова из става 1. тачка 5) истог члана, који се односи на
важећу дозволу за обављање делатности, издате од стране надлежног органа,
уколико је тражена од стране наручиоца у конкурсној документацији) и чланом 17.,
односно чланом 18. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Сл. Гласник РС'' бр. 86/2015).
Изјавом нису обухваћене Референц листе и Потврде издате од стране
Наручилаца наведених у Референц листи, које је понуђач у обавези да у копији
достави уз Понуду.
Уколико моја понуда буде изабрана као најповољнија, у року од пет дана од писменог
позива наручиоца, доставићу на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова.

M.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________

Напомене:
1. У случају подношења заједничке понуде, Изјава о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом
(додатне услове из члана 76. Закона о Јавним набавкама, понуђачи из заједничке понуде могу да
испуне заједно).
2. Уколико Понуђач подноси заједничку понуду треба да копира овај образац у потребан број
примерака, како би овлашћена лица сваког понуђача из заједничке понуде потписала и оверила
предметну Изјаву.
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
На основу члана 77. став.4. Закона о јавним набавкама дајемо следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(за подизвођаче)

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам
све услове утврђене конкурсном документацијом и прописане чланом 77. ст.1.
Закона о јавним набавкама (осим услова из става 1. тачка 5) истог члана, који се
односи на важећу дозволу за обављање делатности, издате од стране надлежног
органа, уколико је тражена од стране наручиоца у конкурсној документацији) и чланом
17., односно чланом 18. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Сл. Гласник РС'' бр. 86/2015).
Изјавом нису обухваћене Референц листе и Потврде издате од стране
Наручилаца наведених у Референц листи, које је понуђач у обавези да у копији
достави уз Понуду.
Уколико моја понуда буде изабрана као најповољнија, у року од пет дана од писменог
позива наручиоца, доставићу на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова.

M.П.

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_________________

Напомене:
1. Понуђач који самостално подноси понуду није у обавези да попуњава овај образац
2. Уколико Понуђач подноси понуду са једним или више подизвођача треба да копира овај образац у
потребан број примерака, како би овлашћена лица сваког подизвођача потписала и оверила предметну
Изјаву.
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 16.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Изјављујемо да понуду број_____________од_____________године, припремљену на
основу позива да достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавка радова - Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних
прикљукача (бр. 29/18 ЈНМВ), објављеног дана 09.07.2018. године на Порталу
Управе за јавне набавке подносимо независно без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_____________________

Конкурсна документација 29/18 ЈНMВ
страна 37 од 53
Машинско – изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака

ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________________________________________ у
у поступку јавне набавке мале вредности -набавка радова - Машинско – изолатерски
радови за изградњу вреловодних прикљукача (бр. 29/18 ЈНМВ), поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде.

Датум

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_____________________

Напомене:
1. У случају подношења заједничке понуде, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача и оверена печатом;
2. Уколико Понуђач подноси заједничку понуду треба да копира овај образац у потребан број
примерака, како би овлашћена лица сваког понуђача из заједничке понуде потписала и оверила
предметну Изјаву
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошкова

Износ

УКУПНО:
Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Сходно чл. 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015) трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно
У _______________________ дана ________ 2018. године.

М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Наручилац у конкурсној документацији одређује врсту и начин подношења средстава
финансијског обезбеђења којима Понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у
поступку додељивања оквирног споразума о јавној набавци, висину и рокове
средстава финансијског обезбеђења.
У односу на горе наведено, Наручилац захтева достављање следеће врсте
финансијског обезбеђења од Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија:

1) ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Понуђач је у обавези да у тренутку закључења оквирног споразума достави
наручиоцу:
а/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла, Захтев за
регистрацију менице оверен од стране пословне банке, меницу оверену печатом и
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона депонованих
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац остаје у обавези да наведену меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним на висину 10% од процењене вредности из оквирног споразума, Захтев за
регистрацију меница оверен од стране пословне банке, копију картона депонованих
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Понуђачу у
року од 30 дана од дана истека назначене гаранције.
Уколико понуђач не достави меницу пре закључења оквирног споразума понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Гаранција за добро извршење посла траје од дана закључења оквирног споразума до
дана сваког сукцесивно изведеног рада спроведеног на основу достављене
наруџбенице од стране Наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним
споразумом, односно уколико Наручилац трпи штету.

2) ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО
ГАРАНТНОМ РОКУ

ИЗВРШЕЊЕ

УГОВОРЕНИХ

ОБАВЕЗА У

Понуђач је у обавези да у тренутку закључења оквирног споразума, достави
наручиоцу:
б/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од процењене вредности из оквирног споразума без
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обрачунатог ПДВ-а, као гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у
гарантном року тј. за отклањање недостатака изведених радова у гарантном року,
Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке, меницу оверену
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона
депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац остаје у обавези да наведену меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним на висину 10% од процењене вредности из оквирног споразума, Захтев за
регистрацију меница оверен од стране пословне банке, копију картона депонованих
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Понуђачу у
року од 30 дана од дана истека назначене гаранције.
Гарантни рок на изведене радове одређен је периодом који је понуђач навео у понуди,
а обавеза понуђача је да у Понуди која је саставни део конкурсне документације,
наведе исти.
Гаранција за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року за изведене
радове, траје од дана сваког сукцесивно изведеног рада спроведеног на основу
достављене наруџбенице од стране Наручиоца и важи за сваки појединачно изведени
рад до датума истека гарантног рока наведеног у понуди.
Уколико понуђач не достави меницу пре закључења оквирног споразума, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач се обавезује да сваки сукцесивно извршени рад спроведе у свему према
техничкој спецификацији, прописима и нормама квалитета који важе за предмет
набавке. Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на
основу појединачно издате наруџбенице, у складу са овим оквирним споразумом.
Наручилац и Понуђач ће приликом извођења радова на основу појединачно издате
наруџбенице, извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће сачинити
записник који потписују представник Наручиоца и представник Понуђача.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да изведене
радове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопшти Понуђачу.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао
открити уобичајеним прегледом, сачињава се рекламациони записник који се
потписује од стране представника Наручиоца и Понуђача.
У случају да је Понуђач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да радове прегледа без
одлагања и да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку.
У случајевима из претходна три става, Наручилац,
Понуђача да отклони недостатак.

има право да захтева од
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Број јавне набавке: 29/18 ЈНМВ
Референц листу доставити за претходне 3 године –(2015. 2016. 2017. година)
Спецификација сличних уговора извршених у претходне 3 године.
р.бр.

назив Наручиоца
адреса
контакт особа
број телефона

Спецификација
радова који су
предмет јавне
набавке

вредност
изведених
радова
(изражених у РСД
без ПДВ-а)

период
извођења
радова

УКУПНО:
Приложена референц листа се доказује са копијама Потврда издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи.
Обавезан прилог уз Понуду је попуњен образац Референц листа са
достављеним копијама Потврда издатим од стране Наручилаца наведених у
референц листи.
Напомена: Понуђач овај образац копира у потребан број примерака.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
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Б)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Б1. ДОДАТАК ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИСПОРУКУ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
НА МОНТАЖИ ВРЕЛОВОДА
Вреловод се изводи од предизолованих цеви директним полагањем у земљу, тј. безканално.
Испоручене цеви су за температуре до 140 °Ц, према европским нормама ЕН 253 и АГФW прописима.
Челичне цеви су заварене према ДИН 1626 за челик Ст. 37.0.
Заштитне цеви су од тврдог полиетилена ХДПЕ, без шава, отпорне на ударе и лом (кидање),
еластичности према ДИН 8074175, третиране поступком короне.
Топлотна изолација је од полиуретанске тврде пене која је потпуно прирубљена уз челичну и
заштитну цев, без шупљина и фуга. Минимални коефициент провођења топлоте износи
λ=0,028 W/мК, за тежину у сировом стању 80 кг/м3 , стандардне чврстоће изолације.
При монтажи цеви положити их у припремљени ров на ослонце ( гредице од полиуретанске
тврде пене или дрвета или џакови испуњени песком ), према плану полагања цеви и заварити
их са челичне стране.
Монтажу спојница за заштитне цеви, радове на заливању изолационе масе и постављање
заптивања врше монтери који имају квалификације и одобрења од фирме произвођача
предизолованог материјала.
Извођач је дужан да пре почетка ових радова обезбеди да на местима спојева буде слободан
приступ спојевима у рову и потпуно сув ров ( не сме бити воде ).
Након машинских радова, а при набијању песка гредице од полиуретанске тврде пене могу остати
у рову док се дрвене гредице морају одстранити.
Цеви се испоручују у шипкама дужине 6 и 12 м са алармним системом за детекцију влаге,типа ИПС.
Извођач радова је обавезан да се придржава услова за транспорт, складиштење и монтажу
предизолованих цеви и фазонских комада које прописује произвођач опреме.
Извођач радова је обавезан израдити елаборат о уређењу градилишта у складу са правилником о
садржају елабората о уређењу градилишта (Сл. гл. РС бр. 31/92) и доставити надлежној
инспекцији рада са пријавом о почетку радова.

У цену извођења машинских и изолатерских радова су укључени:

-

Припремни радови за монтажу

-

Изградња привремених објеката за опрему, радионица и просторија за особље

-

Преузимање упаковане опреме и материјала

-

Транспорт и осигурање од магацина Инвеститора до градилишта

-

Осигурање, ускладиштење и чување опреме и материјала

-

Обезбеђење и коришћење механизације

-

Монтажа опреме и материјала према пројектној документацији
Чишћење свих површина до металног сјаја, заштита основном бојом са два премаза и бојење завршном бојом

-

Монтажа термичке заштите и хидроизолације

-

Монтажа алармног система за детекцију влаге у изолацији

-

Повезивање магистралног огранка са прикључним "гранама" вреловодног система

-

Сви заваривачки радови

-

Радиографска контрола свих сучеоно заварених спојева цеви (100%)

-

Секционо испитивање цевовода на непропусност пнеуматским притиском

-

Ситни грађевински радови који су у вези са монтажом (отвори за пролаз цевовода кроз зид)
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-

Испитивање изолације пнеуматском пробом (100 % спојница)
Испитивање галванске повезаности система за детекцију влаге и давање протокола о резултатима испитивања и
вредности ел. отпора

-

По потреби суво термичко преднапрезање предметног вреловода или деоница истог.

-

Нивелација вреловодне цеви са документовањем резултата нивелације.

-

Пробни рад и подешавање инсталације ради постизања пројектованих параметра

-

Технички преглед и техничка примопредаја

-

Израда шеме и упустава за рад и одржавање инсталације у најмање 3 примерака
Уклањање преосталог материјала, опреме, привремених објеката и средстава за рад, као и чишћење објеката и градилишта

-

Трошкови гарантног рока односно отклањања евентуалних недостатака.

-

Примопоредаја и коначни обрачун стварно изведених радова

-

Израда пројекта изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи објеката
Сви остали трошкови који произлазе из општих и техничких услова пројекта као и Закона о изградњи објеката

НАПОМЕНА:
Спецификацију радова термичког преднапрезања одговарајућих деоница, даје добављач
предизолованих цеви у елаборату контроле статичких напрезања.
Сву механизацију, радну снагу, енергију и додатног материјала за заваривање, опрему и прибор
за монтажу, транспорт, сигурносно обезбеђење и организовање градилишта обезбеђује извођач.

Б2.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОКВИРНИ ПРЕДРАЧУН ЗА ИЗГРАДЊУ:
ЦЕВИ, ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ И АРМАТУРА

Р.бр.

ОПИС

1.

Предизоловане бешавне цеви: (за ДН преко100 мм) шавне цеви:
~Облик,мера,дебљ.зида уобичајено према ЈУС Ц.Б5.240, или ИСО 4200, или ДИН 2458 или ЕН253
~Технички стандарди за израду и испоруку:ЈУС Ц.Б5.026, или ИСО 9329-2, или ДИН1626
~Материјал цеви:Ч.0361(Ст 37.0), са цертиф
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/Да110

м

48

ДН40/Да110

м

160

ДН50/Да125

м

48

ДН65/Да140

м

18

ДН80/Да160

м

18

ДН100/Да200

м

2

ДН125/Да225

м

2

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

СВЕГА 1:
Р.бр.

ОПИС

2.

Предизоловани редуцир комади, израђени према ДИН 2616, следећих димензија:према ЕН488
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Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН50/ДН40

ком

4

ДН65/ДН50

ком

4

ДН65/ДН40

ком

4

ДН80/ДН65

ком

2

ДН80/ДН50

ком

2

ДН100/ДН80

ком

2

ДН100/ДН65

ком

2

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 2:
Р.бр.

ОПИС

3.

Предизоловани цевни глатки лукови, угао 90°, према ЕН 448 стандардних дужина,
следећих димензија:
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32 дужина АxА=500x500

ком

4

ДН40 дужина АxА=500x500

ком

8

ДН50 дужина АxА=500x500

ком

8

ДН65 дужина АxА=500x500

ком

4

ДН80 дужина АxА=500x500

ком

4

ДН100 дужина АxА=500x500

ком

4

ДН125 дужина АxА=550x550

ком

4

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 3:
Р.бр.

ОПИС

4.

Продужени предизоловани глатки цевни лукови, угао 90°, (1x1 м) према ЕН 448,
следећих димензија:

Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32 дужина АxА=1000x1000

ком

4

ДН40 дужина АxА=1000x1000

ком

8

ДН50 дужина АxА=1000x1000

ком

8

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад
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ДН65 дужина АxА=1000x1000

ком

4

ДН80 дужина АxА=1000x1000

ком

4

ДН100 дужина АxА=1000x1000

ком

4

ДН125 дужина АxА=1000x1000

ком

4
Свега 4:

Р.бр.

ОПИС

5.

Паралелни прикључак – предизоловани према ЕН 448, следећих димензија:
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН125/100

ком

2

ДН125/80

ком

2

ДН125/65

ком

2

ДН100/80

ком

2

ДН100/65

ком

2

ДН100/50

ком

2

ДН80/80

ком

2

ДН80/65

ком

2

ДН80/50

ком

4

ДН80/40

ком

4

ДН65/50

ком

4

ДН50/40

ком

4

ДН40/40

ком

2

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 5:
Р.бр.

ОПИС

6.

„Т“ прикључак – предизоловани према ЕН 448, следећих димензија:
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН80/65

ком

2

ДН80/50

ком

2

ДН80/40

ком

2

ДН65/50

ком

2

ДН50/40

ком

4

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад
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ДН40/40

ком

4

ДН40/32

ком

4
Свега 6:

Р.бр.

ОПИС

7.

Равна термоскупљајућа спојница предизолованих цеви од мрежастог полиетилена према ЕН 253 и ЕН 448,
~Испоручује се са свим припадајућим елементима, укључујући и ПУР пену
~Минималана дужина Л=700 мм.
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/40

Да 110

ком

40

ДН50

Да 125

ком

30

ДН65

Да 140

ком

20

ДН80

Да 160

ком

10

ДН100

Да 200

ком

4

ДН125

Да 225

ком

4

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 7:
Р.бр.

ОПИС

8.

Еластични подметачи (јастуци), дужине 1 метар, дебљине 40 мм, за прихватање дилатација предизолованих
цеви, следећих димензија:
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

Тип I

ком

100

Тип II

ком

100

Тип III

ком

100

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 8:
Р.бр.

ОПИС

9.

Завршна спојница – слепа спојница, следећих димензија.
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/40

Да 110

ком

40

ДН50

Да 125

ком

30

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
ДН65

Да 140

ком

20

ДН80

Да 160

ком

10

ДН100

Да 200

ком

4

ДН125

Да 225

ком

4
Свега 9:

Р.бр.

ОПИС

10.

Завршна капа –завршетак цеви, следећих димензија.
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/40

Да 110

ком

40

ДН50

Да 125

ком

30

ДН65

Да 140

ком

20

ДН80

Да 160

ком

10

ДН100

Да 200

ком

4

ДН125

Да 225

ком

4

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 10:
Р.бр.

ОПИС

11.

Изолациони материјал по следећим ставкама:
Димензије:

Јед. мере

Ламинат 5 x 1000 (котур од 25 м)

ком

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

2
Свега 11:

Р.бр.

ОПИС

12.

Гумени прстен - за продор кроз зидове
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/40

Да 110

ком

40

ДН50

Да 125

ком

30

ДН65

Да 140

ком

20

ДН80

Да 160

ком

10

ДН100

Да 200

ком

4

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад
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ДН125

Да 225

ком

4
Свега 12:

Р.бр.

ОПИС

13.

Предизоловане СПИРОФАЛЦ цеви; (шавне цеви): према ЕН253
~Облик,мера,дебљ.зида уобичајено према СРПС Ц.Б5.240, или ИСО 4200, или ДИН 2458
~Технички стандарди за израду и испоруку:СРПС Ц.Б5.026, или ИСО 9329-2, или ДИН 1626
~Материјал цеви:Ч.0361(Ст 37.0), са цертиф.
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН32/Да110

м

200

ДН40/Да110

м

200

ДН50/Да125

м

200

ДН65/Да140

м

200

ДН80/Да160

м

200

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 13:
Р.бр.

ОПИС

14.

Комбинована предизолована и испитана запорна арматура (НП25) са одзраком ЕЛУ/EЛЕ за уградњу у плитке
шахте, са продуженим вретеном и прибором за пражњење, све у складу са ЕН488, следећих димензија:
Димензије:

Јед. мере

Оквирне
количине

ДН100 ПН16 / ДН50

ком

2

ДН80 ПН16 / ДН50

ком

2

ДН65 ПН16 / ДН25

ком

2

ДН50 ПН16 / ДН25

ком

4

ДН40 ПН16 / ДН25

ком

6

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

Свега 14:
Р.бр.

ОПИС

15.

Челичнифитинзи за блиндирање - данце, израђени према ДИН 2616, следећих димензија:
Димензије:

ДН40

(48,3x2,6)

Јед. мере

ком

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

2
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ДН32

(42,4x2,6)

ком

4
Свега 15:

Р.бр.

ОПИС

16.

Челична концентрична редукција.
Димензије:

ДН40/ДН32

Јед. мере

ком

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

2
Свега 16:

Р.бр.

ОПИС

17.

Спајање и провера непрекидности сигналног вода пре монтаже термоизолације на деоници. Ставка обухвата
израду записника и извештаја о испитивању.
Димензије:

Јед. мере

пауш.

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

1
Свега 17:

Р.бр.

ОПИС

18.

Визуелни преглед деонице и испитивање завара на херметичност, надпритиском ваздуха 1,1 бар уз примену
пенушавих средстава. Радиографско испитивање завара на чврстоћу у износу 100% према СРПС Ц.Т3.010.
Визуелни преглед и испитивање ПЕХД омотача на херметичност, надпритиском ваздуха 0,2 бар уз примену
пенушавих средстава. Ставка обухвата израду записника и извештаја о испитивању.

Димензије:

Јед. мере

пауш.

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

1
Свега 18:

Р.бр.

ОПИС

19.

Припреммо завршни радови и лок. транспорт материјала
Димензије:

Јед. мере

пауш.

Оквирне
количине

Јединична
цена [ РСД без
ПДВ]

Укупан износ [ РСД без ПДВ]

рад

рад

1
Свега 19:

УКУПНО РСД без ПДВ од 1-19:
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
В.

ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНЕ
УКУПНО:
1. Укупна цена (РСД без ПДВ-а)
2. Износ обрачунатог ПДВ-а (стопа ____%) у РСД
3. Укупна цена (РСД са ПДВ-ом)
4. Трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови
превоза, монтаже, осигурање...)
Упутство за попуњавање ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- У рубрику УКУПНО под редним бројем 1. обрасца стурктуре цене, понуђач је дужан да
упише укупну цену радова, без обрачунатог ПДВ-а, изражену у РСД (представља збир из табеле
Б2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОКВИРНИ ПРЕДРАЧУН ЗА ИЗГРАДЊУ: ЦЕВИ, ЦЕВНИ
ЕЛЕМЕНТИ И АРМАТУРА исказан на страни 50/53 конкурсне документације под ''УКУПНО РСД без
ПДВ од 1-19'');

- У рубрику УКУПНО под редним бројем 2. обрасца стурктуре цене, понуђач је дужан да
упише износ обрачунатог ПДВ-а (добија се множењем стопе ПДВ са укупном ценом исказаном
под редни број 1. обрасца структуре цене), изражен у РСД;
- У рубрику УКУПНО под редним бројем 3. обрасца стурктуре цене понуђач је дужан да упише
укупну цену радова, са обрачунатим ПДВ-ом (добија се сабирањем укупне цене из рубрике
УКУПНО под редним бројем 1, обрасца структуре цене и износа обрачунатог ПДВ-а из
рубрике УКУПНО под редним бројем 2, обрасца структуре цене), изражену у РСД.
- Уколико постоје посебни трошкови који чине укупну цену предмета јавне набавке, понуђач је
дужан да наведене трошкове упише у рубрику под редним бројем 4.

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине
наведене у техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за извођење радова
ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним уговорима или
наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.
Уговарање се врши по јединичним ценама из техничке спецификације која је саставни
део оквирног споразума и количинама из обострано потписаног појединачног уговора
или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума од 2.000.000,00 РСД без ПДВ
на две године, односно 1.000.000,00 РСД без ПДВ за 2018. год. и 1.000.000,00 РСД без
ПДВ за 2019. год.
Наручилац није у обавези да реализује укупну вредност из претходног става, већ ће
иста бити реализована према стварним потребама наручиоца за време трајања
оквирног споразума, а у складу са издатим наруџбеницама.
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ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
Г)

МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА
Сегедински пут број 22, 24000 Суботица

_________________________________________________________________
ЈНМВ бр.29/18
На основу Ваше понуде број:____________ од ____________и Оквирног споразума
бр.______од_____
Назив:
Седиште:
ПИБ:
МАТ.БР.:

НАРУЏБЕНИЦА
Р.
БР

Врста раова

Шифра
наручиоца
(није
обавезно
попунити)

БР. _____________
Јед.
мере

Количи
на

Јединична
цена
(без ПДВ-а,
изражена у
РСД)

УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ _____%:
УКУПНО са ПДВ-ом:
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Укупна цена
(без ПДВ-а,
изражен у РСД)

ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
Рок плаћања: вирманом у року до 45 дана за све сукцесивно изведене радове рачунајући од дана
пријема фактуре, (која је усклађена са обострано овереним грађевинским књигама изведених
радова) на основу појединачно издате наруџбенице о јавној набавци, у складу са оквирним
споразумом.
Рок извођења радова: Сукцесивно, по достављеној наруџбеници са међусобно усаглашеним
датумом извођења радова од стране наручиоца и од стране извођача.
Место извођења радова: по налогу наручиоца.
Гарантни рок: Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од______година,
рачунајући од дана сваког сукцесивно изведеног рада.
Средство финансијског обезбеђења: бланко соло меница, у висини 10% од прецењене вредности
оквирног споразума као гаранција за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року тј. за
отклањање недостатака сукцесивно изведених радова у гарантном року, положена приликом
закључења оквирног споразума.
У Суботици _____________
Наручилац:

__________
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