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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 

1. Предмет поступка јавне набавке: Специјална возила 
 

2. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:  
 

Партија 1- Специјална возила за чишћење канализационих мрежа и то: 

1. Возило за одгушивање канализационих мрежа запремине 6м3- ком 1 

2. Возило за пражњење септичких јама и црпних станица запремнине 6м3- ком 1 

  

Партија 2- Возила за одржавање водоводних и канализационих мрежа и то: 

1. Возило са дизалицом и херметички затвореним сандуком  за пражњење корпи на 

црпним станицама канализације – ком 2 

2. Камион кипер носивости мин 8т за одношење земље приликом хаварија на водоводним 

и канализационим постројењима - ком 1 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе 
уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу 

са конкурсном документацијом.   
  
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
  
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 
преводиоца. 
  
3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА 
 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 

 

Понуђач је у обавези да потпише, овери и достави обрасце за ону/е партију/е за коју/е 

подноси понуду. 

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора. 
 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан 
групе понуђача који је одређен као Носилац посла споразуму чланова групе понуђача и 

у обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2.- (по партијама 2/1 и 2/2) и 5.- (по партијама 5/1 и 5/2)  
које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава 

понуђач, изузев обрасца 2.- (по партијама 2/1 и 2/2) који попуњава, потписује и оверава 
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сваки подизвођач у своје име. 

 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 
отварања понуда. 
  
3.3. ПАРТИЈЕ 
  
Предметна јавна набавка је обликована у више посебних целина (партија). 
 
Партија 1- Специјална возила за чишћење канализационих мрежа и то: 

1. Возило за одгушивање канализационих мрежа запремине 6м3- ком 1 

2. Возило за пражњење септичких јама и црпних станица запремнине 6м3- ком 1. 

  

Партија 2- Возила за одржавање водоводних и канализационих мрежа и то: 

1. Возило са дизалицом и херметички затвореним сандуком за пражњење корпи на 

црпним станицама канализације – ком 2 

2. Камион кипер носивости мин 8т за одношење земље приликом хаварија на водоводним 

и канализационим постројењима - ком 1. 

 

Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије. Понуда мора обухватати 

најмање једну целокупну партију. Понуђач на понуди и у понуди наводи партију/е на 

коју се понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за обе партија, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
  
3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
  
3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
  
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту 
где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 
  
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне 

документације доставити, лично или поштом, на адресу: 
  

Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр. 17. 

 

са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добара – Специјална возила, партија/е бр. __________ – 

Јавна набавка број 01-И/2017 – НЕ ОТВАРАТИ  
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На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача  

 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
  
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 

учествовати само у једној заједничкој понуди.Понуђач који је члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду,не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.  
  
3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим 

обавештењем, најкасније до истека рока за подношење понуда. 

  
Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, означено и 

достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на 

коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ,, или ,,ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ,, за јавну набавку 

добара - Специјална возила партија/е бр. ______ – Јавна набавка број 01-И/2017 – НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење исте. 
  
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 

понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ИЗМЕНА / ДОПУНА - 

Понуде за јавну набавку добара - Специјална возила партија/е бр. ______ – Јавна набавка 

број 01-И/2017  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
  
У случају повлачења тј. опозива од стране Понуђача већ достављене понуде, та понуда 

се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 
  
3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ  
 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном 

у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 26.06.2017. године до 

11:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, 

сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања 

понуда вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
  
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Наручиоца, дана 26.06.2017. године до 11:30 часова. 
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Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају 

да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
  
3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

 

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 
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групе понуђача.   

 

3.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе 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. 

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији. 

  

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона 

о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- (по партијама 2/1 

и 2/2) који попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услов. 

 

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 знатну штету.  

 

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. 
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3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
  
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и 

према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи 

податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 неограниченој солидарној одговорности сваког члана према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова. Услове у вези капацитета, у складу са чланом 76. 

Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 

дефинисаних конкурсном документацијом. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла 

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, 

за све остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан 

групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача 

и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2.- (по партијама 2/1 и 2/2) и 5.- (по партијама 5/1 и 5/2) 

које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

  
3.11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
  
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, 

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 
потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде бр. 

3. (по партијама 3/1 и 3/2) 
 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- Закона, који 

су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на 

начин одређен конкурсном документцијом: 
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 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу 

  попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава о независној понуди, 

по партијама 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 6. – Образац трошкова припреме 

понуде (по потреби), по партијама 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Потврда референце, за партију 1, 

издата од стране претходног наручиоца/купца 

 потписан и оверен Модел уговора у складу са понудом, по партијама 

 средство финансијског обезбеђења понуде и писма о намерама банке у складу 

тачком 3.18. овог упутства, по партијама 

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.9 овог упутства у случају да понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, односно тачком 3.10. у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду 

 докази наведени у Техничким спецификацијама, по партијама. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 

информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

 

3.12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је 

неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
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3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде која појашњења наручилац мора примити најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења  – јавни позив за 

јавну набавку добара бр. 01-И/2017 “. Захтев за појашњењима у вези припремања 

понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП 

«Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e mail 

predrag.neric@vikns.rs, у радно време наручиоца од понедељка до петка од 07:00 - 15:00 

часова. Захтев примљен после наведедног радног времена ће бити третиран као захтев 

који је примљен код Наручиоца првог следећег радног дана. 

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 
  
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, свој одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
  
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

  
3.14. ЦЕНА 
 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

Цену у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-a. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

Понуђене цене су фиксне. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. У цену морају бити укључени сви 

трошкови предметних добара, укључујући трошкове испоруке добара на назначено 

место испоруке. 

 

У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у Обрасцу структуре цене треба на 

предвиђеним местима у табели навести јединичне цене без ПДВ, укупне вредности без 

ПДВ,  укупну цену без и са ПДВ и укупан износ ПДВ. У овом обрасцу понуђач наводи и 

податке о призвођачу возила/шасије и надградње, марку и тип и државу порекла. 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке из конкурсне документације по партији. Понуде 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

11 / 72 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.01-И/2017, отворени поступак  

  

 

у којима нису обухваћене све ставке биће одбијене. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

 

3.15. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача и биће извршено одмах по добијању 

средстава из Буџета Града Новог Сада, а на основу примљеног исправног рачуна који се 

испоставља након извршене испоруке добара и обостраног потписаног Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему добара. 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. Понуда са понуђеним авансним 

плаћањем биће одбијена као неприхватљива. 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 
  
3.16. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Партија 1: 

Минимално прихваљив рок испоруке  је 30 календарских дана, а максималан 180 

календарских дана од дана упућивања писаног налога за набавку (поруџбенице). 

Наручилац ће упутити писани налог за набавку (поруџбеницу) у року од најдуже  30 дана 

од дана закључења Уговора.  

 

Место испоруке је: ЈКП ,,Водовод и канализација“  Нови Сад, улица Хаџи Ђерина. 

 
Партија 2: 
Минимално прихваљив рок испоруке је 30 календарских дана, а максималан 130 

календарских дана од дана упућивања писаног налога за набавку (поруџбенице). 

Наручилац ће упутити писани налог за набавку (поруџбеницу) у року од од најдуже  30 

дана од дана закључења Уговора.  

 

Место испоруке је: ЈКП ,,Водовод и канализација“  Нови Сад, улица Хаџи Ђерина. 
  
3.17. ГАРАНТНИ РОК 

 

Партија 1: 

 

Гарантни рок за испоручена добра мора износити минимално 24 месеца рачунајући од 

дана обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему 

добара. 
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Рок за оклањање грешака у гарантном року је максимално 10 дана од дана упућивања 

писаног захтева за отклањање грешака. 

 

Партија 2: 

 

Гарантни рок за испоручена добра мора износити минимално 24 месеца рачунајући од 

дана обострано потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему 

добара. 

 

Рок за оклањање грешака у гарантном року је максимално 10 дана од дана упућивања 

писаног захтева за отклањање грешака. 

 

3.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 
  
Уз понуду, по партијама: 
  
Меница 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име 

гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде, без ПДВ по 

партији.  

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15 и 76/16) Народне Банке Србије. Понуђач у понуди доставља 

потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и 

овлашћења. 

 

Меница је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена: 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

стране наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима 

из своје понуде, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражену бакарску гаранцију за добро 

извршење посла 
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Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

 

Писма/Изјаве о намерама банке 

 

Наручилац захтева да понуђач уз понуду достави и писма/изјаве о намерама банке да 

ће банка, уколико уговор буде закључен са понуђачем, на његов захтев, издати неопозиву, 

безусловну и на први позив наплативу:  

- банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% од уговорене 

вредности без ПДВ по партији, са роком важења 30 дана дужим од рока 

одређеног за коначно извршење посла 

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од 

уговорене вредности без ПДВ по партији, са роком важења 5 дана дужим од 

уговореног гарантног рока. 

 

Након потписивања уговора: 
 

Гаранција за добро извршење посла 
 

Понуђач чију понуду наручилац изабере као најповољнију, по партији дужан је да 

најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора, преда 

Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% од уговорене вредности 

без ПДВ по партији, са роком важења 30 дана дужим од рока одређеног за коначно 

извршење посла. 

 

Гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

 

Понуђач чију понуду наручилац изабере као најповољнију по партији дужан је да 

најкасније у року од 5 дана рачунајући од дана потписивања Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему добара, преда Наручиоцу неопозиву, 

безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од уговорене вредности без ПДВ 

по партији, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или 

понуђача, али не и на подизвођача. 

 

3.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од 

понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања 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. 
  
3.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
  
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда. 
  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 
 
3.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
  
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у 

року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права, по партији.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не 

потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем, по партији. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

3.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
  
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним 

актом утврђени или означени као поверљиви.  
 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. 
  
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 
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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. 

  
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. 
 
3.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, по партији. 
 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања 

средства обезбеђења. 

 

3.24. МОДЕЛ УГОВОРА 
  
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације. 
  
Понуђач је у обавези да дати Модел уговора потпише и овери, те достави у понуди.  

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци, по партијама. 
  
3.25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 

3.26. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона и 

Правилником. 

 

3.27. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.  
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3.28. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке 

у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити 

на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

 

3.29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 01-И/2017, партија/е бр. ___________“. 

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 

11000 Београд. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 

исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
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благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 01-И/2017, сврха 

уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад,  јн. бр. 01-И/2017 партија/е бр. 

__________, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса 

износи 120.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке и 

износи 120.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 

додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса 

износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 

  

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 

 

  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 

Одлуку о додели уговора ће бити донета по партијама. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену по партији која 

је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара 

за дату партију . 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора за дату партију, наручилац ће уговор за конкретну 

партију доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 

ће се одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 

и исти рок испоруке.  

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном 

извлачењу путем жреба. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке: 

 

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

 

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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду 

објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене евиденције.  

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити 

уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле обавезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке: 

 

Партија 1: 

 

1. да располажe неопходним пословним капацитетом и то: 

А) Да је у периоду од 01.01.2013. године до дана подношења понуда извршио најмање 

једну испоруку нових возила за одгушивање канализационих мрежа и возила за 

пражњење септичких јама и црпних станица у минималној вредности од 47.000.000,00 

динара  без пдв-а 

 

Докази: Потврда/е референце (Образац бр. 7), фотокопија уговора, фотокопија фактура, 
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фотокопија примопредајног записника/потврде о пријему возила/отпремнице 

 

Б) Да  понуђач поседује следеће стандарде квалитета: 

 СРПС ИСО 9001:2008 (односно новију верзију стандарда - СРПС ИСО 

9001:2015) или еквивалентни национални стандард 

 СРПС ИСО 14001:2005 (односно новију верзију стандарда - СРПС ИСО 

14001:2015) или еквивалентни национални стандард 

 СПРС ОХСАС 18001: 2008 или еквивалентни национални стандард 

 

Докази: 

- Фотокопија важећих сертификата за наведене стандарде. 

 

В) да је овлашћен за продају:  

 

 понуђеног типа возила (шасије) од стране произвођача возила (шасије) или 

његовог овлашћеног представника за територију Р.Србије за возила(шасије) под 

редним бројем 1 и 2 из Техничке спецификације 

 

Доказ: Потврда издата у оригиналу од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача возила (шасије) издата/преведена на српски језик и оверена 

од стране овлашћеног преводиоца 

 

 понуђеног типа надградње од стране произвођача надградње или његовог 

овлашћеног представника за територију Р.Србије за надградње под редним бројем 

1 и 2 из Техничке спецификације 

Доказ: Потврда издата у оригиналу од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача надградње издата/преведена на српски језик и оверена од 

стране овлашћеног преводиоца 

2. Да располажe неопходним техничким капацитетом и то: 

А) Да поседује или користи минимално један овлашћени сервисни центар на територији 

Републике Србије у власништву или закупу за возила (шасије) под редним бројем 1 и 2 

из техничке спецификације 

 

Докази: Потврда произвођача или овлашћеног представника произвођача за возила 

(шасије)за територију Републике Србије и поседовни лист или важећи уговор о закупу 

 

Б) Да поседује или користи минимално један овлашћени сервисни центар на територији 

Републике Србије у власништву или закупу за надградње  под редним бројем 1 и 2 из 

техничке спецификације 

 

Докази: Потврда произвођача или овлашћеног представника произвођача за надградње 
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за територију Републике Србије и поседовни лист или важећи уговор о закупу 

 

Партија 2: 

 

1. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

А) да у периоду од претходна 24 месеца пре дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања) није био у блокади  

 

Доказ: Потврда о подацима о неликвидности издата од стране Народне банке Србије - 

Одељења за принудну наплату, за период од претходна 24 месеца пре дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања) 

 

2.да располажe неопходним пословним капацитетом и то: 

 

А) Да  понуђач   поседује следеће стандарде квалитета: 

 СРПС ИСО 9001:2008 (односно новију верзију стандарда - СРПС ИСО 

9001:2015) или еквивалентни национални стандард 

 СРПС ИСО 14001:2005 (односно новију верзију стандарда - СРПС ИСО 

14001:2015) или еквивалентни национални стандард 

 

Докази: 

 

- Фотокопија важећих сертификата за наведене стандарде. 

 

Б) да је овлашћен за продају понуђеног типа возила (шасије) од стране произвођача или 

овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије за возило под 

редним бројем 1 из техничке спецификације 

 

Доказ: Потврда издата од стране произвођача или овлашћеног представника 

произвођача издата/преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног 

преводиоца 

 

В) да је овлашћен за продају понуђеног типа возила (шасије) од стране произвођача 

или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије за возило 

под редним бројем 2 из техничке спецификације 

 

Доказ: Потврда издата од стране произвођача или овлашћеног представника 

произвођача издата/преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног 

преводиоца 

 

Г) Да је овлашћен за продају понуђеног типа надоградње од стране од стране 

произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије 

за возило под редним бројем 1 из техничке спецификације 
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Доказ: Потврда издата од стране произвођача или овлашћеног представника 

произвођача издата/преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног 

преводиоца 

 

Д) Да је овлашћен за продају понуђеног типа надоградње од стране од стране 

произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије 

за возило под редним бројем 2 из техничке спецификације 

 

Доказ: Потврда издата од стране произвођача или овлашћеног представника 

произвођача издата/преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног 

преводиоца. 

 

3. Да располажe неопходним техничким капацитетом и то: 

А) Да поседује или користи минимално два овлашћена сервисна центра на територији 

Републике Србије у власништву или закупу за возило под редним бројем 1 из техничке 

спецификације 

 

Докази: Потврда произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију 

Републике Србије и поседовни лист или важећи уговор о закупу, за оба сервисна центра. 

 

Б) Да поседује или користи минимално два овлашћена сервисна центра на територији 

Републике Србије у власништву или закупу за возило под редним бројем 2 из техничке 

спецификације 

 

Докази: Потврда произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију 

Републике Србије и поседовни лист или уговор о закупу, за оба сервисна центра. 

 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, 

што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.  

 

Услове капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на 

ангажовање подизвођача 

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)  Закона, што доказује достављањем доказа 

наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи 

из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком 

конкурсне документације.  
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Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану 

обављања делатноси која је на снази у време подношења понуде. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву (образац број 2.- конкурсне 

документације, по партијама). 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач у своје име. 

 

Начин достављања доказа: 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4). Регистар 

понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере 

на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао 
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неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати 

неприхватљивом и биће одбијена. 

 

 

 

     Комисија за јавне набавке 

ЈКП“Водовод и канализација“Н.Сад  
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ОБРАСЦИ 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

    в.- са подизвођачем 

   (заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                  М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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  ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б 

  

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ________________________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2/1.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 И 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све 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 у отвореном поступку јавне набавке број 01-И/2017, партија 1, 

наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

У ________________ дана ________2017.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ  2/2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 И 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све 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 у отвореном поступку јавне набавке број 01-И/2017, партија 2, 

наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

У ________________ дана ________2017.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3/1.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

БР. Ј.Н 01-И/2017, ПАРТИЈА 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку објављеног дана _____________. године 

на Порталу јавних набавки, дајемо понуду за Партију 1. како следи: 

  

- Укупна понуђена цена  износи ___________________________ динара без ПДВ-а. 

 

- Рок плаћања: одмах по добијању средстава из Буџета Града Новог Сада, а на основу 

примљеног исправног рачуна који се испоставља након извршене испоруке добара и обостраног 

потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара 

- Начин плаћања: налог за пренос 

 

- Рок испоруке: _____________ календарских дана од дана упућивања писаног налога 

Наручиоца за набавку (поруџбенице)  

- Место испоруке: ___________________________________  

- Гарантни рок: ______________ месеци рачунајући од дана обострано потписаног Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему добара. 

 

Рок за оклањање грешака у гарантном року је ______ дана од дана упућивања писаног захтева 

Наручиоца за отклањање грешака. 

- Рок важења понуде: ________________ дана од дана отварања понуда 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

__________________________________________________________________________ 

                      

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                                                                          

 

  Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                        ________________________________   

                                                          М.П. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3/2.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

БР. Ј.Н 01-И/2017, ПАРТИЈА 2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

34 / 72 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.01-И/2017, отворени поступак  

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности -  објављеног дана 

_____________. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду за Партију 2. како следи: 

 
 

- Укупна понуђена цена  износи ___________________________ динара без ПДВ 

 

- Рок плаћања: одмах по добијању средстава из Буџета Града Новог Сада, а на основу 

примљеног исправног рачуна који се испоставља након извршене испоруке добара и обостраног 

потписаног Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара 

- Начин плаћања: налог за пренос 

 

- Рок испоруке: _____________ календарских дана од дана упућивања писаног налога 

Наручиоца за набавку (поруџбенице)  

- Место испоруке: ___________________________________  

- Гарантни рок: ______________ месеци рачунајући од дана обострано потписаног Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему добара. 

 

Рок за оклањање грешака у гарантном року је ______ дана од дана упућивања писаног захтева 

Наручиоца за отклањање грешака. 

- Рок важења понуде: ________________ дана од дана отварања понуда 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                      

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                                                                          

 

  Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                        ________________________________   

                                                          М.П. 

 

     

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

35 / 72 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.01-И/2017, отворени поступак  

  

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4/1.- 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1 

 

Р.б. Предмет Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. Ново специјално возило за 

пражњење септичких јама и 

црпних станица   

-Произвођач основног 

возила/шасије____________ 

Марка и 

тип_______________ 

Држава порекла 

______________ 

-Произвођач 

надградње______________ 

Марка и 

тип______________ 

Држава порекла 

_______________ 

 

 

 

 

 

1 

    

2. Ново специјално возило за 

одгушивање 

канализационих мрежа 

-Произвођач основног 

возила/шасије____________ 

Марка и 

тип_______________ 

Држава порекла 

______________ 

-Произвођач 

надградње______________ 

Марка и 

тип______________ 

Држава порекла 

______________ 

 

 

 

 

 

1 

    

 Укупно понуђена цена динара без ПДВ-а:  

 

 Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у у динарима:  

 

 Укупно понуђена цена динара са ПДВ-ом:  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

У колони 1.уписати тачне називе произвођача основних возила/шасија и надградњи, марку и тип  

понуђених основних возила/шасија и надградњи, као и државу порекла. 

у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ - а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ - а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ - а (наведену у колони 3.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.); 

у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ - ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену са ПДВ - ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.); 

на крају уписати укупно понуђену цену у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са 

законом о ПДВ у динарима и укупно понуђену цену у динарима са ПДВ у поља предвиђена за 

то. 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. Понуде у којима нису 

обухваћене све ставке биће одбијене. Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне 

трошкове везане за извршење предметне јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4/2.- 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 2 

 

Р.б

. 

Предмет  Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена  

без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. Ново возило са дизалицом и 

херметички затвореним сандуком 

за пражњење корпи на црпним 

станицама канализације  

Произвођач основног 

возила/шасије____________ 

Марка и тип_______________ 

Држава порекла ______________ 

-Произвођач 

надградње______________ 

Марка и тип______________ 

 Произвођач дизалица___________ 

Марка и тип_______________ 

Држава порекла ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

2. Ново возило камион кипер за 

одношење земље – 

Произвођач основног 

возила/шасије____________ 

Марка и тип_______________ 

Држава порекла ______________-

Произвођач 

надградње______________ 

Марка и тип______________ 

Држава порекла ______________ 

 

 

 

 

1 

    

 Укупно понуђена цена динара без ПДВ-а:  

 

 Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у у динарима:  

 

 Укупно понуђена цена динара са ПДВ-ом:  

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
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У колони 1.уписати тачне називе произвођача основних возила/шасија и надградњи, марку и тип  

понуђених основних возила/шасија и надградњи, као и државу порекла. 

у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ - а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ - ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ - а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ - а (наведену у колони 3.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.); 

у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ - ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену са ПДВ - ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.); 

на крају уписати укупно понуђену цену у динарима без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са 

законом о ПДВ у динарима и укупно понуђену цену у динарима са ПДВ у поља предвиђена за 

то. 

 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. Понуде у којима нису 

обухваћене све ставке биће одбијене. Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне 

трошкове везане за извршење предметне јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5/1.- 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу: 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 01-И/2017, партија 1, наручиоца ЈКП „Водовод 

и канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 
 

 
 

 У _______________________ дана ________.2017.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ 5/2.- 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу: 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 01-И/2017, партија 2, наручиоца ЈКП „Водовод 

и канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 
 

 У _______________________ дана ________.2017.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6/1.- 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 

 

 

 

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

42 / 72 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.01-И/2017, отворени поступак  

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6/2.- 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. 

 
 

ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 
Назив издаваоца – 

наручиоца/купца 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице издаваоца и 

функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 

број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  ___________________ 

_________________________________________ са седиштем у ___________________ у периоду 

од _________ до ___________ године као Испоручилац испоручио ново возило за ____________ 

________________________________________, произвођача _________________, (комада 

______) и ново возило за ________________________________________ произвођача 

_____________________________, (комада _____) у укупној вредности од 

____________________ динара, без ПДВ-а, а по основу закљученог уговора/наруџбенице/рачуна 

број __________ од ___________ године.  (попунити празна поља) 

  

Током реализације уговорене испоруке за коју се издаје ова потврда Испоручилац ЈЕ / НИЈЕ  

поштовао своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет испоручених добара и слично). 

(прецртати непотребно) 

 

 

Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

_______________________________________________________________________________  

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

                                                                                                                         ЛИЦА ИЗДАВАОЦА 

 

М.П. 

____________________________________  
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА ПАРТИЈУ I - СПЕЦИЈАЛНА 

ВОЗИЛА ЗА ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА 

 

Ред. 

број 
Технички опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

1. 

Возило за одгушивање канализационих мрежа (шасија + надоградња) 

следећих карактеристика: 

 

PODVOZ – Teretno vozilo – šasija 4h2  

 

 Godina proizvodnje – min. 2017 

 Dozvoljena ukupna masa min. 16.000 kg   

 Međuosovinsko rastojanje min. 3.200 mm – max. 3.400 

mm 

 Pogon 4h2 

 Nosivost prednje osovine min. 6.000 kg 

 Nosivost zadnje osovine min. 10.500 kg 

 Motor turbo dizel min. EURO 6 

 Radna zapremina motora max. 6.700 cm³ 

 Snaga motora min. 210 kW   

 Obrtni moment min. 1.000 Nm  

 Usis vazduha u visini iznad krova kabine vozila 

 Rezervoar za gorivo min. 200 l 

 Poklopac rezervoara sa zaključavanjem 

 Menjač – manuelni min. 9+1 stepeni prenosa  

 Izvod snage sa motora 

 Izvod snage sa menjača usklađen sa zahtevima nadgradnje 

 Pogonska osovina sa blokadom diferencijala 

 Grejani separator vlage iz goriva sa predfilterom 

 Upravljač – podesivi, servo 

 Disk kočnice na prednjoj i zadnjoj osovini 

 Kočioni sistem sa ABS-om 

 Sistem protiv proklizavanja točkova ASR 

 Sistem za kontrolu stabilnosti vozila ESP 

 Sistem za elektronsku kontrolu sile kočenja vozila EBS  

 Pneumatski dvokružni kočioni sistem sa grejanim sušačem 

vazduha 

 Oslanjanje mehaničko na svim osovinama 

 Kabina dnevna - kratka (1+2) 

ком 1 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

45 / 72 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.01-И/2017, отворени поступак  

  

 

 Staklo na zadnjem zidu kabine 

 Boja kabine: bela 

 Čelični prednji branik 

 Uška za odvlačenje vozila sa prednje strane kabine  

 Glavni i širokougaoni retrovizori sa vozačeve i suvozačeve 

strane sa električnim grejačima 

 Glavni retrovizori elektro podesivi 

 Retrovizor za ivičnjake sa suvozačeve strane 

 Elektropodizači prozora 

 Centralna brava sa daljinskom komandom i kodiranim 

ključevima u minimalno 2 primerka  

 Zvučni signal pri kretanju u nazad 

 Izvod snage sa motora i sa menjača usklađen sa zahtevima 

nadgradnje 

 Digitalni tahograf   

 Indikacija pritiska u pneumaticima na displeju 

 Klima uređaj 

 Vazdušno oslonjeno sedište za vozača 

 Sva sedišta sa naslonima za glavu i sigurnosnim 

pojasevima  

 Radio aparat – USB/MP3, sa antenom i zvučnicima 

 Putni kompjuter sa displejom  

 Napon u sistemu 24 V 

 Akumulatori min 2x125 Ah 

 Pretvarač napona u kabini 24 V na 12 V     

 Dnevna led svetla integrisana u glavna svetla 

 Prednja svetla za maglu 

 Rotaciona svetla na krovu kabine – 2 komada 

 Zaštita od podletanja – prednja bočna i sa zadnje strane 

vozila  

 Blatobrani sa zaštitom od prskanja 

 Blatobrani sa zavesicama 

 Nosač rezervnog točka  

 Minimalna oprema vozila: oprema u skladu sa ZOBS-om 

(komplet za prvu pomoć, komplet rezervnih sijalica, 

fluorescentni prsluk, trougao, PP aparat), hidraulična 

dizalica od min 12 t, rezervni točak, torba sa osnovnim 

pripadajućim alatom)   

 Podmetači za točkove – 2 komada 
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Nadgradnja za probijanje I čišćenje kanalizacionih sistema 

 

- Nova nadgradnja, nekorišćena, godina proizvodnje minimalno 2017 

- Rezervoar izrađen od kvalitetnog čelika ST52-3  

- Ugrađen čelični rezervoar cilindričnog oblika zapremine minimalno 6000 

litara. 

- Debljina lima rezervoara minimalno 3 mm 

- Unutrašnjost cisterne zaštićena bojom namenjenom za antikorozivnu 

zaštitu metala koji se koristi za distribuciju otpadne vode. 

- Cisterna je spolja izolovana zbog zaštite protiv smrzavanja 

- Rezervoar mora biti izrađen sa odgovarajućim brojem pregrada za 

ublažavanje talasanja (valobrani) 

- Na gornjoj strani rezervoar mora postojati revizioni otvor, sa poklopcem i 

zaptivkom,  

Ø 500mm 

- Prelivna cev za odušivanje  3". 

- Pomoćni ram izrađen od U profila i prema uputstvima proizvođača 

šasije/podvoza 

- Na zadnjem dancu obezbeđena kontrola nivoa tečnosti – prozirna cev po 

celoj visini spremnika dobro vidljiva sa mesta punjenja. 

- Punjenje razervoara preko posebne hidrantske spojke smeštene na 

zadnjem delu na sredini rezervoara tip C, DN 52 i priključnog creva. 

- Ugrađen merač radnih sati nadgradnje. 

- Automatsko isključivanje pumpe pri nestanku vode. 

- Sve spoljne čelične površine rezervoara i pomoćne šasije peskarene, 

temeljno ofarbane i završno lakirane u boji šasije. 

- Na zadnjem delu vozila postavljeno upozoravajuće narandžasto rotaciono 

svetlo. 

- Na zadnjem delu rezervoara postavljene penjalice. 

- Gabaritna svetla na nadgradnji . 

- U zadnjem delu nadogradnje koji je izolovan nalazi se mali i veliki bubanj  

- Na zadnjem delu cisterne u koji se zatvara ugradjen veliki bubanj sa 

hidraulicnim pogonom precnik creva 1''  duzina creva 100 m sa radnim 

pritiskom creva  250bar. 

- Bočno na zadnjem delu nalazi se mali mehanicki bubanj sa precnikom 

creva  ½ '' i duzine creva 60 m sa radnim pritiskom creva   250 bar. 

- Pumpa visokog pritiska smestene iza kabine u masinskom delu 

nadogradnje i pogoni se iz izvoda sa motora 

- Mogućnost ispuštanja preostale čiste vode iz rezervoara 

 

Pumpa visokog pritiska  

 

- Protoka pumpa visokog pritiska min 325 l/min  
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- Radni pritisak pumpe visokog pritiska min 170 bari 

- Snaga pumpe visokog pritiska max. 112 kW 

- Uz tehničku specifikaciju ponuđači obavezno moraju priložiti kopiju 

kataloga proizvođača pumpe visokog pritiska. Ukoliko je na stranom jeziku 

obavezno priložiti prevod na srpski jezik.  

 

- »Buster pumpa« za punjenje visokopritisne pumpe sa hidrauličnim 

pogonom. 

- Ispred pumpe visokog pritiska ugradjen je usisni filter. 

- Ugraditi radni ventil pneumatsko kontrolisan radi podesavanja radnog 

pritiska pumpe visokog pritiska, kao i sigurnosni ventil. 

- Gabaritna svetla na nadgradnji i rotaciono svetlo pozadi na vrhu 

 

Komande na komandnoj tabli: 

- manometar visokog pritiska, 

- brojač časova rada 

- ukljucenje/iskljucenje pumpe visokog pritiska 

- indikator minimalnog nivoa vode sa zvučnim upozorenjem 

- upravljanje radnim ventilom 

- regulacija obrtaja motora 

- namotavanje/odmotavanje velikog vitla 

- glavni STOP prekidač 

 

Mere kompletnog vozila: 

- Dužina kompletnog vozila  (šasija + nadgradnja)   

maksimalno 6.200 mm 

- Visina kompletnog vozila (šasija + nadgradnja)  

maksimalno 2.800 mm 

Ponuđač obavezno mora priložiti tehničku skicu kompletnog vozila 

sa težinama (težina praznog vozilo, nosivost/teret vozila i raspored 

opterečenja po osovinama vozila). 

Oprema i dokumentacija koja se isporucuje uz vozilo: 

- Hidrantski ključ -1 kom 

- Hidranski nastavak -1 kom 

- Ključ za spojke ABC  -1 kom 

- Hidrantski nastavak, B/2C JUS Z.C1.029 -1 kom 

- Hidrantsko crevo dužine 5 m -1 kom 

- Puska sa diznom  za pranje 

- Dizna za opsta čišćenja betonskih cevi 1'' 

- Dizna za čišćenje napred (prebijanje) 1'' 

- Rotacijska mlaznica 1'' za čišćenje celog preseka, 
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- Zaštitna vođica creva kod uvlačenja u šaht. 

- Diznom za opća čišćenja betonskih cevi ½“ 

- Diznom za čišćenje napred (probijanje) ½'' 

- Rotaciska mlaznica ½''' za čišćenje celog preseka, 

- Atest  nadogradnje. 

- Katalog rezervnih delova 

- Uputstvo za rukovanje i odrzavanje  

- Garancijska knjizica 

 

2.  

Возило за пражњење септичких јама и црпних станица (шасија + 

надоградња) следећих карактеристика: 

 

PODVOZ – Teretno vozilo – šasija 4h2  

 

 Godina proizvodnje – min. 2017 

 Dozvoljena ukupna masa min. 16.000 kg   

 Međuosovinsko rastojanje min. 4.200 mm – max. 4.400 

mm 

 Pogon 4h2 

 Nosivost prednje osovine min. 6.000 kg 

 Nosivost zadnje osovine min. 10.500 kg 

 Motor turbo dizel min. EURO 6 

 Radna zapremina motora max. 6.700 cm³ 

 Snaga motora min. 210 kW   

 Obrtni moment min. 1.000 Nm  

 Usis vazduha u visini iznad krova kabine vozila 

 Rezervoar za gorivo min. 200 l 

 Poklopac rezervoara sa zaključavanjem 

 Menjač – manuelni min. 9+1 stepeni prenosa  

 Izvod snage sa menjača usklađen sa zahtevima nadgradnje 

 Pogonska osovina sa blokadom diferencijala 

 Grejani separator vlage iz goriva sa predfilterom 

 Upravljač – podesivi, servo 

 Disk kočnice na prednjoj i zadnjoj osovini 

 Kočioni sistem sa ABS-om 

 Sistem protiv proklizavanja točkova ASR 

 Sistem za kontrolu stabilnosti vozila ESP 

 Sistem za elektronsku kontrolu sile kočenja vozila EBS  

 Pneumatski dvokružni kočioni sistem sa grejanim sušačem 

vazduha 

 Oslanjanje mehaničko na svim osovinama 

 Kabina dnevna - kratka (1+2) 

ком 1 
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 Staklo na zadnjem zidu kabine 

 Boja kabine: bela 

 Čelični prednji branik 

 Uška za odvlačenje vozila sa prednje strane kabine  

 Glavni i širokougaoni retrovizori sa vozačeve i suvozačeve 

strane sa električnim grejačima 

 Glavni retrovizori elektro podesivi 

 Retrovizor za ivičnjake sa suvozačeve strane 

 Elektropodizači prozora 

 Centralna brava sa daljinskom komandom i kodiranim 

ključevima u minimalno 2 primerka  

 Zvučni signal pri kretanju u nazad 

 Izvod snage sa motora i sa menjača usklađen sa zahtevima 

nadgradnje 

 Digitalni tahograf   

 Indikacija pritiska u pneumaticima na displeju 

 Klima uređaj 

 Vazdušno oslonjeno sedište za vozača 

 Sva sedišta sa naslonima za glavu i sigurnosnim 

pojasevima  

 Radio aparat – USB/MP3, sa antenom i zvučnicima 

 Putni kompjuter sa displejom  

 Napon u sistemu 24 V 

 Akumulatori min 2x125 Ah 

 Pretvarač napona u kabini 24 V na 12 V     

 Dnevna led svetla integrisana u glavna svetla 

 Prednja svetla za maglu 

 Rotaciona svetla na krovu kabine – 2 komada 

 Zaštita od podletanja – prednja bočna i sa zadnje strane 

vozila  

 Blatobrani sa zaštitom od prskanja 

 Blatobrani sa zavesicama 

 Nosač rezervnog točka  

 Minimalna oprema vozila: oprema u skladu sa ZOBS-om 

(komplet za prvu pomoć, komplet rezervnih sijalica, 

fluorescentni prsluk, trougao, PP aparat), hidraulična 

dizalica od min 12 t, rezervni točak, torba sa osnovnim 

pripadajućim alatom)   

 Podmetači za točkove – 2 komada 
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Nadgradnja za praznenje i čiščenje kanalizacionih sistema 

 

- Nova nadgradnja, nekoriščena, godina proizvodnje minimalno 2017 

- Zapremina rezervoara - cisterne  minimalno 6.000 litara   

(3.000 čista voda +3.000 prljava voda ) 

- Rezervoar cilindričnog oblika sa ojačanjima  

- Rezervoar je izradjen od visokokvalitetnog lima ST52-3. 

- Debljina lima rezervoara minimalno 5 mm 

- Na gornjem delu rezervoara revizioni otvor  prečnika Ø 500mm 

- Zadnje dance se otvara hidraulicno pomocu dva hidraulicna cilindra 

- Zabravljivanje zadnjeg danca je hidraulicno . 

- Otvor za usisavanje i ispuštanje kašastog materijala opremljen je 

loptastom slavinom  4"  

- Unutrašnjost rezervoara zaštićena premazom protiv korozije 

- Spoljne površine moraju biti zaštičene sa epoksidnom osnovnom bojom  

posle peskarenja i onda još 2 puta sa poliuretanskim završnim lakom  

- Vakum sistem se sastoji od sledecih delova : Loptasti ograničivač 

nivoa,Taložnik,Usisni filter, Usisni prigušivač, Ventil sigurnosti - pritisak, 

Ventil sigurnosti – vakum, Izduvni prigušivač. 

- Na vrhu cisterne na delu dela za prljavu vodu mora biti montirana 

hidraulična teleskopska usisna ruka, sa rotacijom do maksimalno 300 

stepeni, sa dodatnom funkcijom podizanja i spuštanja te upravljanjem na 

komandnom pultu.  Teleskopiranje ruke minimalno1.300 mm.  

- U rezervoaru montirani valobrani koji sprečavaju talasanje vode u toku 

transporta 

- Pomoćni ram izrađen od U profila i prema uputstvima proizvođača 

šasije/podvoza 

- Gabaritna svetla na nadgradnji i rotaciono svetlo pozadi na vrhu 

- Mogućnost ispuštanja preostale čiste vode iz rezervoara 

 

- Vakuum pumpa napravljena tehnologijom rotacijskog kompresora, 

pumpa je prinudno vazdušno hlađena: 

- Maksimalni protok vakuum pumpa  12500 l/min 

- Maksimalni vakuum vakuum pumpa   85% 

- Maksimalni nad pritisak vakuum pumpa   2 bar 

- Snaga vakum pumpe min 23 KW 

Uz tehničku specifikaciju obavezno da se priloži kopija kataloga 

proizvođača vakuum pumpe. Ukoliko je na stranom jeziku priložiti prevod 

na srpski jezik.  

 

- Pumpa visokog pritiska, Aksialno troklipna: 

protok Q=213 l/min 

max. pritisak p=210 bar 

max snaga=85 kW 
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Uz tehničku specifikaciju ponuđači obavezno moraju priložiti kopiju 

kataloga proizvođača pumpe visokog pritiska. Ukoliko je na stranom 

jeziku obavezno priložiti prevod na srpski jezik.  

 

- Na zadnjem delu cisterne u koji se zatvara ugradjen veliki bubanj sa 

hidraulicnim pogonom precnik creva 1  ''  duzina creva 100 m sa 

radnim pritiskom creva  250bar. 

 

- Bočno na zadnjem delu nalazi se mali mehanicki bubanj sa precnikom 

creva  ½ '' i duzine creva 60 m sa radnim pritiskom creva 250 bari. 

- Sistem protiv smrzavanja. 

 

 

-Upravljačka jedinica/komandni pult 

- regulacija obrtaja motora, 

- uključivanje/isključivanje vakumske pumpe,  

- preklop usisavanje/potiskivanje, 

- otvaranje/zatvaranje nožastog ventila od  4'' 

- sve funkcije za upravljanje usisne ruke, 

- uključivanje/isključivanje vodene pumpe visokog pritiska,  

- kontinuirana regulacija pritiska i protoka vode visokog 

pritiska, 

- prinudno pražnjenje vode u zimskom vremenu. 

- uključivanje/isključivanje radnog svetla,  

- hitno zaustavljanje, 

- manometar vakuma/nadpritiska, 

- manometar vode visokog pritiska, 

- funkcije zaključavanja i podizanja zadnjih vrata. 

 

Mere kompletnog vozila: 

- Dužina kompletnog vozila  (šasija + nadgradnja)   

maksimalno 7.700 mm 

- Visina kompletnog vozila (šasija + nadgradnja)  

maksimalno 3.400 mm 

Ponuđač obavezno mora priložiti tehničku skicu kompletnog vozila 

sa težinama (težina praznog vozilo, nosivost/teret vozila i raspored 

opterečenja po osovinama vozila).  
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-Oprema i dokumentacija koja se isporučuje uz vozilo: 

- Ključ za spojke ABC- 1kom 

- Usisno crevo NP 100x4,3 m - 4 kom 

- Metalni nastavak sa A spojkom - 1 kom 

- Atest  nadogradnje. 

- Katalog rezervnih delova 

- Uputstvo za rukovanje i odrzavanje  

- Garancijska knjižica 

- Set mlaznica za crevo 1'': 

- Mlaznica za generalna čiščenja. 

- Mlaznica z probijanje napred. 

- Rotirajuča mlaznica za čiščenje celog preseka. 

- Zaštita gumenog creva za uvlačenje u jaške. 

 

-Set malnica za crevo ½'': 

- Mlaznica za generalna čiščenja. 

- Mlaznica za probijanje napred. 

- Rotirajuča mlaznica za čiščenje celog preseka. 

 

 

 

Доказивање техничких карактеристика: 

 

Како се доказује да понуђена  основна  возила (шасије)   испуњавају захтеване 

техничке  карактеристике  ( документи који су обавезни део понуде) 

 

a) Понуђачи достављају захтеване техничке карактеристике основних возила 

(шасија) оверене  и потписане  од стране произвођача основних возила (шасија) и 

моделом основних  возила-шасија које се нуде нуде и  не могу бити старија више 

од 30 дана од дана отварања понуда. 

Како се доказује да понуђене надградње испуњавају захтеване техничке  

карактеристике  (документи који су обавезни део понуде) 

 

a) Понуђачи достављају захтеване техничке карактеристике надградњи оверене и 

потписане  од стране произвођача надградњи  и моделом надградњи  које се  нуде и  не 

могу бити старија више од 30 дана од дана отварања понуда. 

б) Доставити  важећи Сертификат за произвођача надградње о испуњењу стандарда 

SRPS ISO 14001:2005 односно еквивалентног  националног стандарда,издатог од стране 

акредитоване институције . 

в) Доставити важећи Сертификат за произвођача надградње о испуњењу стандарда 

SRPS ISO 9001:2008 односно еквивалентног националног стандарда издатог од стране 

акредитоване институције. 

г) Доставити важећи Сертификат за произвођача надградње о испуњењу стандарда SRPS 
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OHSAS 18001:2008 односно еквивалентног националног стандарда издатог од стране 

акредитоване институције . 

д)Да  произвођач надоградње поседује за свој производни погон Сертификат  EN ISO 

3834-2 или  еквивалент.Приложити копију сертификата.   

ђ) Да произвођач надоградње у радном односу има минимум два заваривача са  

сертификатом EN ISO 9606-1 или еквивалент. Приложити копије сертификата 

е)  технички цртеж комплетног возила са свим мерама и тежинама. Такође цртеж мора 

да има укључен распоред тежине по осовинама возила. 

 

 

Уз техничку спецификацију понуђачи обавезно морају у понуди приложити:  

 

-    списак овлашћених сервиса издат од стране произвођача шасије возила и надградње  

- каталог или извод из каталога произвођача пумпе високог притиска са обавезним 

преводом на српски језик од стране овлашћеног преводиоца,  

- каталог или извод из каталога произвођача за надградњу са обавезним преводом на 

српски језик од стране овлашћеног преводиоца и  

- каталог или извод из каталога произвођача за шасију са обавезним преводом на 

српски језик од стране овлашћеног преводиоца 

 

 

Остали захтеви које ће изабрани понуђач бити дужан да испуни при испоруци 

возила: 

 

- Упутство за руковање и одржавање на српском језику приликом испоруке 

- Обука за руковање возилима 

- Списак резервних делова са њиховим каталошким бројем 

- Уз возило доставити атест овлашћење установе за комплетна возила 

- Понуђач је обавезан да при примопредаји возила изда регистрациони лист о 

извршеном техничком прегледу возила 

 

НАПОМЕНА:. Све понуђене надоградње за оба возила морају бити произведене од 

стране истог произвођача  надоградњи  и сва понуђена основна возила(шасија) за оба 

возила морају бити произведене од стране истог произвођача шасија. 

 

Понуђена добра морају  да испуњавају  све захтеве из техничких  спецификација по овом 

јавном позиву,у супротном понуда ће бити одбијена. 

 

Наручилац задржава право да пре доношења коначне одлуке,изврши увид у раније 

испоручена возила наведених  произвођача надградњи. Уколико утврди да   надградње  

не испуњавају  захтеване карактеристике по овом јавном позиву или  иста  нису  биле 

функционална приликом упоребе код ранијих корисника, понуда ће бити одбијена. 
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Такође,Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет 

добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне 

организације или установе у Р. Србији (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико се 

докаже да је наручилац био у праву).  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА ПАРТИЈУ II - СПЕЦИЈАЛНА 

ВОЗИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДИНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ МРЕЖА 

 

Ред. 

број 
Технички опис 

Јед. 

мере 
Кол. 

1. 

Возило са дизалицом и херметички затвореним сандуком (за превоз 

течности) за пражњење корпи на црпним станицама канализације 

(шасија +надоградња+дизалица) следећих карактеристика: 

 

Podvoz- šasija: 
1. Vozilo novo nekorišćeno 

2. Bruto masa podvoza maksimum 7200 kg    

3. Međuosovinsko rastojanje od 3700 do 3800 mm 

4. Šasija "C" profil - kamionska šasija, debljine minimum 5 mm 

5. Pogon 4x2 

6. Oslanjanje: Prednja i zadnja osovina - mehaničko oslanjanje 

7. Prednja osovina upravljačka, nosivost minimum 2500 kg 

8. Zadnja osovina pogonska, nosivost minimum 5300 kg 

9. Motor: 4 cilindara u liniji 

10. Zapremina motora od 2.800 do 3.000 cm³ 

11. Minimum 100 kW, minimum ispunjenje EURO 5 normi 

12. Obrtni moment min. 350 Nm 

13. Pogonsko gorivo: euro dizel 

14. Električni sistem, napon u sistemu maksimum 12V 

15. Alternator 150 A ± 5 %, Akumulator 110 Ah ± 5 %  

16. Raspoloživost dopunskih izvoda za napajanje ostalih uređaja - 

nadogradnje 

17. Menjač, manuelni, min. 6+1 brzina 

18. Pomoćni izvod snage usaglašen sa pogonom nadogradnje, kontrola iz 

kabine 

19. Alarm pri hodu unazad 

20. Rezervoar za gorivo min. 100 lit.  

21. Kočni sistem:  Napred i pozadi diskovi  

22. Sigurnosni sistemi: ABS, ASR, ESP, pomoć pri kretanju na uzbrdici, 

LDWS 

23. Upravljački sistem: servo upravljač, podesiv 

24. Spoljašnjost vozila - kabina: poluizbačena sa mestima za vozača i dva 

suvozača u beloj boji 

25. Rotaciono žuto svetlo na krovu kabine 

26. Levi i desni retrovizor svaki sa širokougaonim retrovizorom (grejani 

i elektro podesivi) 

27. Dnevna svetla 

28. Prednja zaštita protiv podletanja 

ком 2 
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29. Pneumatski oslonjeno - komfor sedište za vozača sa naslonom za 

ruku 

30. Dvostruko suvozačko sedište (klupa) 

31. Sigurnosni pojasevi i nasloni za glavu na sedištima 

32. Klima uređaj u kabini 

33. Tempomat 

34. Električni podizači prednjih stakala 

35. Digitalni tahograf 

36. Putni računar, displej  

37. Kodirani ključ za startovanje vozila, imobilajzer, minimum 2 kom 

38. Radio CD uređaj 

39. Limitator brzine 90km/h 

40. Osnovni alat sa dizalicom, trougao, prva pomoć, PP aparat, 

flurescentni prsluk, rezervne sijalice 

41. Točkovi  6+1 sa rezervnim, dimenzija R16, nosač rezervnog točka 

 

Dizalica: 

- Zglobna dizalica sa 4 hidraulična nastavka ( teleskopa) 

- Podizni moment min 5,9 tm 

- Maksimalni horizontalni hidraulični dohvat min 10 m 

- Podizni kapacitet na horizontalnom hidrauličnom dohvatu 10 m min 

450 kg   

- Ugao rotacije min 380° 

- Zakretni moment  min 13 kNm 

- Dva bočna stabilizatora sa zglobnom stopom i manuelnim 

izvlačenjem širine min 4,3m 

- Težina krana sa stabilizatorima  max 1200 kg 

- Baza dizalice zavarena čelična konstrukcija 

- Radni pritisak max 250 bar 

- Protok ulja max 20 l /min 

- Rezervoar za ulje  min  35 l 

- Okretna kuka nosivosti min 5t 

- Dodatni uređaj – hidraulično vitlo montirano na streli dizalice sa 

poteznom silom na prvom namotaju od min 800 kg 

- Upravljanje dizalicom i hidrauličnim vitlom preko komandi na 

dizalici 

- Pogon dizalice i hidrauličnog vitla preko hidraulične  pumpe 

pogonjene preko izvoda snage na menjaču vozila 

- Dizalica i hidraulična pumpa za pogon dizalice proizvedeni od istog 

proizvođača 

 

Kiper: 

- Čelični kiper sanduk sa kipovanjem na zadnju stranu, zaštitna boja 

unutrašnje strane sanduka na bazi cinka 
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- Gornji poklopac kiper sanduka izrađen sa „šiber“ sistemom- 

preklopiv na sredini sa cca 50% moguće površine utovara 

- Zadnja stranica njihajuća sa ručnim otvaranjem i dodatnim 

zatezačima  koji omogućuju dihtovanje 

- Dužina kiper sanduka min 2,8 m, visina min 60 cm 

- Pogon kiper sanduka preko hidraulične  pumpe pogonjene preko 

izvoda snage sa menjača vozila 

 

2.  

Возило камион кипер за одношење земље (шасија + надоградња) 

следећих карактеристика: 

 

Теретно возило кипер 4х2 – 1 ком. 

 

 Година производње- min. 2017 

 Дозвољена укупна маса min. 18.000 kg 

 Међуосовинско растојање  3.600 mm-  3700 mm 

 Носивост предње осовине min.7.000 kg 

 Носивост задње осовине min. 11.500 kg 

 Мотор турбо дизел  min. ЕУРО 5, без ЕГР-а 

 Радна запремина мотора max  6.000 cm3   

 Снага мотора min. 180 kW 

 Обртни момент  min. 850 Nm 

 Резервоар за гориво min. 200 l    

 Поклопац резервоара са закључавањем 

 Мењач – мануелни  min. 9+1 степени преноса  

 Погонска осовина са блокадом диференцијала 

 Грејани предфилтер са сепаратором влаге из горива  

 Управљач – подесив, серво 

 Диск кочнице на предњој и задњој осовини 

 Кочиони ситем са ABS-ом 

 Систем против проклизавања точкова ASR 

 Ослањање механичко на свим осовинама 

 Кабина дневна – кратка (1+2) 

 Стакло на задњем зиду кабине 

 Боја кабине бела 

 Челични предњи браник 

 Ушка за одвлачење возила са предње стране кабине 

 Главни и широкоугаони ретровизори са возачеве и сувозачеве 

стране са електричним грејачима 

 Главни ретровизори електро подесиви 

 Ретровизор за ивичњаке са сувозачеве стране 

 Електроподизачи прозора 

ком. 1 
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 Централна брава са даљинском командом и кодираним 

кључевима у минимално 2 примерка 

 Звучни сигнал при кретању уназад 

 Дигитални тахограф 

 Клима уређај 

 Ваздушно ослоњено сдиште за возача 

 Сва седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима 

 Радио апарат – USB/МР3, са антеном и звучницима 

 Темпомат 

 Путни компјутер са дисплејом 

 Пнеуматици 12R22,5 

 Напон у систему 24 V 

 Акумулатори min 2 x 140 Ah 

 Претварач напона у кабини са 24 V на 12 V 

 Предња светла са заштитом 

 Дневна светла 

 Предња светла за маглу 

 Ротациона светла на крову кабине – 2 комада 

 Заштита од подлетања – предња, бочна и са задње стране 

возила 

 Блатобрани са заштитом од прскања 

 Товарни сандук – метални, запремине min 8 m3 са тространим 

киповањем 

 Ослањање кипер корпе на помоћну шасију преко 

самозабрављивих кугли које се налазе на помоћној шасији 

 Патос кипер надградње дебљине минимум  4mm израђен од  

HARDOX-a 450 

 Бочне странице кипер надградње дводелне са средњим стубом, 

дебљине минимум  4 mm израђене од HARDOX-a 450 

 Произвођач кипер надградње мора да поседује важећи 

сертификат  “Hardox in my body“ издат од стране произвођача 

Hardoxa 

 Кипер надградња мора да поседује налепницу “Hardox in my 

body“ са јединственим произвођачким бар кодом 

 Дужина кипер надградње минимум  4300 mm 

 Висина страница кипер надградње минимум 800mm 

 Предња страница повишена са заштитом кабине и простора 

између кипера и кабине возила 

 Управљање хидрауличним системом преко пнеуматске 

команде у кабини возила 

 Бочно киповање преко њихајућих страница 

 Отварање задње странице пнеуматско из кабине возила 
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 На задњој страници уграђен финишер за киповање асфалта 

 Помоћна шасија и кипер надградња повезани челичном 

сигурносном сајлом 

 Погон хидрауличне инсталације преко извода снаге на мењачу 

 Хидраулична инсталација (пумпа, цилиндар, вентили, 

пнеуматска команда) произведени од стране истог 

производђача 

 Радни притисак хидраулике минимум 220 bar 

 Хидраулични вентил кипера протока минимум 150 l/min. 

 Пнеуматски вентил ограничења 

 Хидраулична пумпа протока минимум 50 l/min. 

 Хидраулична кипер инсталација са телескопским цилиндром, 

са хромираним телескопима и интегрисаним вентилом 

ограничења 

 Церада за прекривање терета са системом котурача и 

полукружних арњева са управљањем на предњој страни 

надградње 

 Све челичне површине сандука пескиране, темељно офарбане 

и завшно лакиране у боja RAL 5015 

 Склопиве мердевине на бочној страни 

 Подметач за точкове – 2 комада  

 Минимална опрема возила: опрема у складу са ЗОБС-ом 

(комплет за прву помоћ, комплет резервних сијалица, 

флуоресцентни прслук, троугао, ПП апарат), хидраулична 

дизалица од min 12 t, резервни точак, црево за надувавање 

пнеуматика дужине минимално 10 m, торба са основним 

припадајућим алатом) 

 

 

 

Доказивање техничких карактеристика за возило под рб.1 : 

- Потврду захтеваних техничких карактеристика издату од стране произвођача шасије 

возила, дизалице и надградње  

- Цртеж возила са дизалицом и надградњом на коме се види распред оптерећења са 

осовинама 

 

Доказивање техничких карактеристика за возило под рб. 2: 

 

- Произвођач кипер надградње мора да поседује важећи сертификат  “Hardox in my  

   body“ издат од стране произвођача Hardoxa који се доставља уз понуду 

-  Списак овлашћених сервиса издат од стране произвођача шасије возила и надградње 

- Потврду захтеваних техничких карактеристика издату и оверену од стране  

  произвођача шасије возила и надградње  
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- Цртеж возила на коме се види распред оптерећења са осовинама 

 

Уз техничку спецификацију понуђачи обавезно морају у понуди приложити:  

 

- Списак овлашћених сервиса издат од стране произвођача шасије возила, дизалице и 

надградње за возило под редним бројем 1 

-  Списак овлашћених сервиса издат од стране произвођача шасије возила и надградње 

за возило под редним бројем 2 

- каталог или извод из каталога произвођача пумпе високог притиска са обавезним 

преводом на српски језик од стране овлашћеног преводиоца 

- каталог или извод из каталога произвођача за надградње са обавезним преводом на 

српски језик од стране овлашћеног преводиоца 

- каталог или извод из каталога произвођача за шасију са обавезним преводом на 

српски језик од стране овлашћеног преводиоца 

 

 

Остали захтеви које ће изабрани понуђач бити дужан да испуни при испоруци 

возила: 

 

- Упутство за руковање и одржавање на српском језику приликом испоруке 

- Обука за руковање возилима 

- Списак резервних делова са њиховим каталошким бројем 
- Уз возило доставити атест овлашћење установе за комплетна возила 

- Понуђач је обавезан да при примопредаји возила изда регистрациони лист о 

извршеном техничком прегледу возила 

 
Понуђена добра морају  да испуњавају  све захтеве из техничких  спецификација по овом 

јавном позиву,у супротном понуда ће бити одбијена. 

 

Наручилац задржава право да пре доношења коначне одлуке,изврши увид у раније 

испоручена возила наведених  произвођача надградњи. Уколико утврди да   надградње  

не испуњавају  захтеване карактеристике по овом јавном позиву или  иста  нису  биле 

функционална приликом упоребе код ранијих корисника, понуда ће бити одбијена. 

 

Такође,Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет 

добара који се испоручују, затражи замену или проверу квалитета од надлежне 

организације или установе у Р. Србији (све трошкове сноси изабрани понуђач уколико се 

докаже да је наручилац био у праву).  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

ПАРТИЈА 1 
 

Закључен између:  

 

1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17     

      рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад Пиб: 100237118 

      а кога заступа в.д. Директора Гвозден Перковић као Наручилац (у даљем   

тексту купац) и 

2.-________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______  

   ________________________________________________________  

(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију  не уписујте 

никакав податак) 

 

на следећи начин: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја возила за одгушење канализационе мреже (6 m3  

запремина) – комада 1 и возила за пражњење септичких јама и црпних станица (6 m3 

запремина) – комада 1 (у даљем тексту: возила), тако што се ПРОДАВАЦ обавезује да 

по закључењу уговора испоручи возила, а КУПАЦ се обавезује да званично преузме и 

плати вредност испоручених возила и то: 

 

Р. 

бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

НАЗИВ  

(марка, модел и ознака) 
Јед. 

мере 
Количина 

Укупна цена у 

  Дин. без ПДВ-a                    

 

 

1. 

Возило за 

одгушење 

канализационе 

мреже (6 m3 

запремина) 

  

ком. 

 

1 

 

 

2. 
Возило за 

пражњење 

септичких јама и 

црпних станица (6 

m3 запремина) 

  

 

ком. 

 

 

           1 
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Члан 2. 

 

Возила у потпуности одговарају техничкој спецификацији конкурсне документације за 

јавну набавку број 01-И/2017 и прихваћеној Понуди Продавца које чини саставни део 

овог уговора. 

 

Члан 3. 

 

Укупна уговорена цена возила износи: __________________ динара, без ПДВ-а. 

Уговорена цена подразумева испоруку ДДП у исту није обрачунат ПДВ. Наведена цена 

је фиксна. Обрачунати ПДВ плаћа КУПАЦ. 

 

                                                                    Члан 4. 

 

       Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача и биће извршено одмах по добијању 

средстава из Буџета Града Новог Сада, а на основу примљеног исправног рачуна који 

се испоставља након извршене испоруке добара и обостраног потписаног Записника 

о квантитативном и квалитативном пријему добара. Рачун треба у свему да садржи 

податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност. 

       Купац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из 

претходног става овог члана Уговора, у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о 

јавним набавкама. 

       Уговорена цене из понуде и Обрасца структуре цене су фиксне, за сво време 

трајања овог Уговора. 

Члан 5. 

 

Рок испоруке возила  је ____календарских дана рачунајући од дана упућивања писаног 

налога за набавку (поруџбенице) од стране Купца . Купац ће упутити писани налог за 

набавку (поруџбеницу) у року од најдуже  30 од дана закључења Уговора.  

 

 

ПРОДАВАЦ се обавезује да возила испоручи у паритету ДДП ЛОКАЦИЈА ПРОДАВЦА, 

а сматраће се да је извршена када ПРОДАВАЦ испоручи и стави возило на располагање 

КУПЦУ. 

 

Члан 6. 

 

Квантитативно-квалитативни пријем возила се врши у месту ПРОДАВЦА од стране 

овлашћеног представника КУПЦА и ПРОДАВЦА. Место испоруке је: ЈКП ,,Водовод и 
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канализација“  Нови Сад, улица Хаџи Ђерина. 

 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да приликом испоруке возила за 

одгушење канализационе мреже (6 m3  запремина) достави Купцу следећу опрему и 

документацију : 

 

- Хидрантски кључ -1 ком 

- Хидрански наставак -1 ком 

- Кључ за спојке АБЦ  -1 ком 

- Хидрантски наставак, Б/2Ц ЈУС З.Ц1.029 -1 ком 

- Хидрантско црево дужине 5 м -1 ком 

- Пушка са дизном  за прање 

- Дизна за општа чишћења бетонских цеви 1'' 

- Дизна за чишћење напред (пребијање) 1'' 

- Ротацијска млазница 1'' за чишћење целог пресека, 

- Заштитна вођица црева код увлачења у шахт. 

- Дизном за општа чишћења бетонских цеви ½“ 

- Дизном за чишћење напред (пробијање) ½'' 

- Ротациска млазница ½''' за чишћење целог пресека, 

- Атест  надоградње. 

- Каталог резервних делова 

- Упутство за руковање и одржавање  

- Гаранцијска књижица 

 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да приликом испоруке возила за 

пражњење септичких јама и црпних станица (6 m3 запремина) достави Купцу следећу 

опрему и документацију: 

 

- Кључ за спојке ABC- 1kom 

- Усисно црево NP 100x4,3 m - 4 kom 

- Метални наставак са A спојком - 1 kom 

- Атест надоградње. 

- Каталог резервних делова 

- Упуство за руковање и одржавање 

- Гаранцијска књижица 

- Сет млазница за црево 1'': 

- Млазница за генерална чишчења. 

- Млазница з пробијање напред. 

- Ротирајућа млазница за чишћење целог пресека. 

- Заштита гуменог црева за увлачење у јашке. 

 

-Сет малница за црево ½'': 

- Млазница за генерална чишћења. 
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- Млазница за пробијање напред. 

- Ротирајућа млазница за чишћење целог пресека. 

 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да приликом испоруке за оба возила 

достави Купцу следећа документа: 

 

 Упутство за руковање и одржавање на српском језику  

 Списак резервних делова са њиховим каталошким бројем 

 атест овлашћење установе за комплетна возила 

 регистрациони лист о извршеном техничком прегледу возила 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да одмах након извршене  испоруке за 

оба возила обучи раднике купца  за руковање. 

 

Уколико се утврди да возила нису у складу са датом Понудом и захтеваним техничким 

карактеристикама из техничке спевификације Кузпца, односно да не одговарају 

квантитативно или квалитативно, преставници КУПАЦА и ПРОДАВАЦА записнички ће 

констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе стране. 

 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, понуђач мора исте 

отклонити или возила заменити новим у року не дужем од 8 дана од дана сачињавања 

записника.  

 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, уколико није било примедби 

које су констатоване записнички, овлашћени представник КУПЦА потписују и оверава 

отпремницу чиме се потврђује пријем возила. 

 

Члан 7. 

 

ПРОДАВАЦ се обавезује да ће у свему поступати по условима гарантног листа који  

доставља приликом испоруке возила.  

 

Давалац гаранције изјављује КУПЦУ да на комплетно возило даје гаранцију која траје 

____ месеци.  

 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног 

пријема возила – Записника о квантитативно-квалитативној примопредаји.  

 

Уколико се у току гарантног рока појави било какав недостатак, ПРОДАВАЦ је дужан да 

исти отклони без накнаде или возила замени у складу са општим условима гаранције. 

 

У случају замене возила новим возилом гарантни рок тече од дана предаје нових  возила 
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КУПЦУ. 

 

Члан 8. 

 

Ако ПРОДАВАЦ не испоручи возила до рока одређеног чланом 5. овог Уговора, дужан 

је да плати КУПЦУ казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења. 

 

Приликом исплате КУПАЦ  ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за 

износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му 

ПРОДАВАЦ уплати износ у висини уговорне казне. 

 

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу КУПАЦ 

није обавезан да тражи сагласност ПРОДАВЦА али је дужан да га у року од 8 (осам) дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 

 

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико ПРОДАВАЦ касни 

са испоруком више од 30 дана. 

 

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине Уговор уколико испоручена возила не 

одговарају квалитету из ПОНУДЕ, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. 

овог Уговора. 

 

Члан 10. 

 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања 

уговора, преда Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% од 

уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од рока одређеног за 

коначно извршење посла. 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 дана рачунајући од дана потписивања 

Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, преда Наручиоцу 

неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од уговорене 

вредности без ПДВ, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

КУПАЦ задржава право да, уколико ПРОДАВАЦ не испуни обавезе преузете овим 

уговором, активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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Члан 11. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. 

 

У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно 

надлежаним судом у Новом Саду. 

 

Члан 12. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписа од стране КУПЦА и ПРОДАВЦА. Као датум 

закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату КУПЦА. 

 

Ако ПРОДАВАЦ не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла под условима 

из члана 10. овог уговора, Уговор се неће закључити. 

 

Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

 

Члан 13. 

 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 14. 

 

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих 5 (четири) добија 

КУПАЦ, а 2 (два) ПРОДАВАЦ. 

 

 

    ЗА ПРОДАВЦА                                                                                  ЗА КУПЦА 

 

___________________                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који 

ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле 

којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне 

документације. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

ПАРТИЈА 2 
 

Закључен између:  

 

1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17     

      рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад Пиб: 100237118 

      а кога заступа в.д. Директора Гвозден Перковић као Наручилац (у даљем   

тексту купац) и 

2.-________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______  

   ________________________________________________________  

(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију  не уписујте 

никакав податак) 

 

на следећи начин: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја возила са дизалицом и херметичким затвореним 

сандуком за пражњење корпи на црпним станицама канализације  – комада 2 и камиона 

кипер,носивости минимум 8 тона за одношење земље приликом хаварије на водоводним 

и канализационим постројењима – комада 1 (у даљем тексту: возила), тако што се 

ПРОДАВАЦ обавезује да по закључењу уговора испоручи возила, а КУПАЦ се обавезује 

да званично преузме и плати вредност испоручених возила и то: 

 

Р. 

бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

НАЗИВ  

(марка, модел и ознака) 
Јед. 

мере 
Количина 

Укупна цена у 

  Дин. без ПДВ-a                    

 

 

1. 

Возило са 

дизалицом и 

херметичким 

затвореним 

сандуком за 

пражњење корпи 

на црпним 

станицама 

канализације   

  

 

 

 

ком. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Камион 

кипер,носивости 

минимум 8 тона 
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2. за одношење 

земље приликом 

хаварије на 

водоводним и 

канализационим 

постројењима 

ком.           1 

 

 

Члан 2. 

 

Возила у потпуности одговарају техничкој спецификацији конкурсне документације за 

јавну набавку број 01-И/2017 и прихваћеној Понуди Продавца које чини саставни део 

овог уговора. 

 

Члан 3. 

 

Укупна уговорена цена возила износи: __________________ динара, без ПДВ-а. 

Уговорена цена подразумева испоруку ДДП у исту није обрачунат ПДВ. Наведена цена 

је фиксна. Обрачунати ПДВ плаћа КУПАЦ. 

 

                                                                    Члан 4. 

 

       Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача и биће извршено одмах по добијању 

средстава из Буџета Града Новог Сада, а на основу примљеног исправног рачуна који 

се испоставља након извршене испоруке добара и обостраног потписаног Записника 

о квантитативном и квалитативном пријему добара. Рачун треба у свему да садржи 

податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност. 

       Купац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из 

претходног става овог члана Уговора, у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о 

јавним набавкама. 

Уговорена цене из понуде и Обрасца структуре цене су фиксне, за сво време трајања 

овог Уговора. 

 

Члан 5. 

 

Рок испоруке возила  је ____ календарских дана рачунајући од дана упућивања писаног 

налога за набавку (поруџбенице) од стране Купца . Купац ће упутити писани налог за 

набавку (поруџбеницу) у року од најдуже  30 од дана закључења Уговора.  
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ПРОДАВАЦ се обавезује да возила испоручи у паритету ДДП ЛОКАЦИЈА ПРОДАВЦА, 

а сматраће се да је извршена када ПРОДАВАЦ испоручи и стави возило на располагање 

КУПЦУ. 

 

Члан 6. 

 

Квантитативно-квалитативни пријем возила се врши у месту ПРОДАВЦА од стране 

овлашћеног представника КУПЦА и ПРОДАВЦА. Место испоруке је: ЈКП ,,Водовод и 

канализација“  Нови Сад, улица Хаџи Ђерина. 

 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да приликом испоруке за оба возила 

достави Купцу следећа документа: 

 

 Упутство за руковање и одржавање на српском језику  

 Списак резервних делова са њиховим каталошким бројем 

 атест овлашћење установе за комплетна возила 

 регистрациони лист о извршеном техничком прегледу возила 

Уговорне стране уговарају да је Продавац дужан да одмах након извршене  испоруке за 

оба возила обучи раднике купца  за руковање. 

 

 

Уколико се утврди да возила нису у складу са датом Понудом и захтеваним техничким 

карактеристикама из техничке спевификације Кузпца, односно да не одговарају 

квантитативно или квалитативно, преставници КУПАЦА и ПРОДАВАЦА записнички ће 

констатовати уочене недостатке. Записник потписују обе стране. 

 

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, понуђач мора исте 

отклонити или возила заменити новим у року не дужем од 8 дана од дана сачињавања 

записника.  

 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, уколико није било примедби 

које су констатоване записнички, овлашћени представник КУПЦА потписују и оверава 

отпремницу чиме се потврђује пријем возила. 

 

Члан 7. 

 

ПРОДАВАЦ се обавезује да ће у свему поступати по условима гарантног листа који  

доставља приликом испоруке возила.  

 

Давалац гаранције изјављује КУПЦУ да на комплетно возило даје гаранцију која траје 
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____ месеци.  

 

 

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног 

пријема возила – Записника о квантитативно-квалитативној примопредаји.  

 

Уколико се у току гарантног рока појави било какав недостатак, ПРОДАВАЦ је дужан да 

исти отклони без накнаде или возила замени у складу са општим условима гаранције. 

 

У случају замене возила новим возилом гарантни рок тече од дана предаје нових  возила 

КУПЦУ. 

 

 

 

Члан 8. 

 

Ако ПРОДАВАЦ не испоручи возила до рока одређеног чланом 5. овог Уговора, дужан 

је да плати КУПЦУ казну од 0,2% од УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закашњења. 

 

Приликом исплате КУПАЦ  ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за 

износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му 

ПРОДАВАЦ уплати износ у висини уговорне казне. 

 

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу КУПАЦ 

није обавезан да тражи сагласност ПРОДАВЦА али је дужан да га у року од 8 (осам) дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

 

Члан 9. 

 

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико ПРОДАВАЦ касни 

са испоруком више од 30 дана. 

 

КУПАЦ задржава право да једнострано раскине Уговор уколико испоручена возила не 

одговарају квалитету из ПОНУДЕ, а није извршена замена на начин предвиђен чланом 7. 

овог Уговора. 

 

 

Члан 10. 

 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана потписивања 

уговора, преда Наручиоцу неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% од 

уговорене вредности без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од рока одређеног за 
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коначно извршење посла. 

Продавац се обавезује да најкасније у року од 5 дана рачунајући од дана потписивања 

Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара, преда Наручиоцу 

неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од уговорене 

вредности без ПДВ, са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

КУПАЦ задржава право да, уколико ПРОДАВАЦ не испуни обавезе преузете овим 

уговором, активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

 

Члан 11. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. 

 

У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно 

надлежаним судом у Новом Саду. 

 

 

Члан 12. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписа од стране КУПЦА и ПРОДАВЦА. Као датум 

закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату КУПЦА. 

 

Ако ПРОДАВАЦ не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла под условима 

из члана 10. овог уговора, Уговор се неће закључити. 

 

Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

 

Члан 13. 

 

За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 14. 

 

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих 5 (четири) добија 

КУПАЦ, а 2 (два) ПРОДАВАЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЗА ПРОДАВЦА                                                                                  ЗА КУПЦА 

 

 

___________________                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који 

ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле 

којима ће се регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне 

документације. 

 


