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Ј АВ Н О  П Р Е Д УЗ Е ЋЕ  “ ВОД О ВОД  “  СУ РД УЛ ИЦ А  
17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67 www.vodsurd.rsТел: 017/815-148 ,Фаx: 017/815-866 ,е-маил: office@vodsurd.rs 

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572 
текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса , 205-30027-23 Комерцијална банка 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

Ј А В Н О П Р Е Д УЗ Е Ћ Е  “ ВОД О ВОД  “  СУ РД УЛ ИЦ А  
 17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – АНАЛИЗЕ  
ЈАВНА НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 

 
4. Рок за подношења понуда: 
 14.03.2019.године до  1200 часова   
 
5. Место, датум и време отварања понуде: 
 Управа  ЈП"Водовод"  14.03.2019.године  са почетком   у  1215 часова 
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 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 
 Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.2 ЈНМВУ02/19 деловодни број 
Одлуке о покретању поступка 1580 од дана 28.02.2019.год. и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 1.2.2 ЈНМВУ02/19 и деловодни број 1580 од дана 28.02.2019.год., 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку отворени поступак за јавну набавку услуга анализе 1.2.2 ЈНМВУ02/19  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке  3 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

5 

 
 

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

13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 
VI Образац понуде са структуром цена 28 
VII Модел уговора 49 

 
VIII 

Образац трошкова припреме понуде 77 
IX Образац изјаве о независној понуди 78 
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 

2. Закона 
79 

XI Модел меничног овлашћења 80 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац ЈП”ВОДОВОД“ 
Адреса Ул. Српских Владра 67 
Место Сурдулица 
Интернет страница www.vodsurd.rs 
ПИБ 100948572 
Матични број 07180101 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка је јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19  су: услуге – анализа.  Ознака из ОРН:  98000000 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт лице 
Лице за контакт: Драги Стојчевски. електронска пошта office@vodsurd.rs  
 
 II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19  су услуга  – анализе. 
 
2. Партије:  
Предмет јавне набавке обликован је у 4 партија 
 

Назив партије 
1. Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"- основна анализа 
2. Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В са радиоактивности 
3. Узорковање и анализа квалитета воде артеских чесми 
4. Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  воде и површинске воде 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Партија 1: Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А" - основна 
анализа                                                                                  . 

Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"- основна анализа 
подразумева испитивање микробиолошких, физичких, физичко - хемијских и хемијских 
показатеља исправности у свему према Правилнику о хигијенској исправности воде за 
пиће ("Службени лист СРЈ", број 42/98 и 44/99). 

Узорковање и анализа узорака воде за пиће на основу Закона о безбедности хране 
(“Сл.гласник РС”бр.41/2009) , Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (“Сл.лист 
СРЈ”, бр.42/98 и 44/99), Правилника о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (“Сл. Лист СФРЈ”, бр.33/87) и других важећих позитивних 
прописа из ове области Узорковање и методе за испитивање морају бити акредитоване у складу за 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025"или одговарајуће".  

             Обавеза Испоручиоца услуге је да: 
- изврши узорковање воде на територији Града  Сурдулице по позиву   Наручиоца 
услуге,  
- уради анализу воде за пиће обима "А" према Правилнику о хигијенској исправности 
воде за пиће "Сл.лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 и 
- достави Наручиоцу услуге Извештај о испитивању са Стручним мишљењем о 
квалитету воде у односу на захтеве Правилника о хигијенској исправности воде за пиће 
"Сл. Лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 . и других важећих позитивних прописа из ове области 

                   
                Број узорака обима "А"  је 289 узорка.(Сурдулица 245 Власина 44) 

 Водовод Сурдулица : 3  пута месечно у једнаким временским  размацима по 7 
узорака 1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће „Калифер“  Сурдулица (Нехлорисана) 1  узорак са првог точећег места (Хлорисана) 5 узорка на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана) Водовод Власина : 1  пут месечно у једнаким временским  размацима по 4 узорака 
1.узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће „Метлике“  на Власини (Нехлорисана) 
1. узорак са првог точећег места (Хлорисана) 
2 .узорка на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана)            Рок извршења услуге: 
-Узорковање   ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 5) дана од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање Извештаја  и  Стручног мишљења је: максимум 15 дана  од дана узорковања  
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Партија 2: Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В" са 
радиоактивности 

Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В" - ће се обављати на 
територији Града Сурдулице. Узорковање и анализа квалитета подразумева 
испитивање микробиолошких, физичких, физичко - хемијских и хемијских показатеља 
исправности у свему према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће "Сл. 
лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99.  

Узорковање и методе за испитивање морају бити акредитоване у складу за 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025"или одговарајуће".  

Обавеза Испоручиоца услуге је да: 
- изврши узорковање воде на територији Града Сурдулице  по позиву Наручиоца 
услуге,  
- уради анализу воде обима "В" у складу са Правилником о хигијенској исправности 
воде за пиће, "Сл. лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 и 
- достави Наручиоцу услуге  Извештај о испитивању са Стручним мишљењем о 
квалитету воде у односу на захтеве Закона о безбедности хране  "Сл. гласник РС"  бр. 
41/09 и,Правилника о хигијенској исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ" бр. 42/98 и 
44/99.) И других  важећих позитивних прописа из  ове области. 
  Број узорака обима "В" је  11 узорка (7 Сурдулица 4  .Власина) 
Водовод Сурдулица :  
1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће „Калифер“  Сурдулица (Нехлорисана)  Напомена: само узорак сирове воде  се испитује на  радиоактивност 1  узорак са првог точећег места (Хлорисана) 5 узорка на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана) Водовод Власина :  
1.узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће „Метлике“  на Власини (Нехлорисана)  Напомена: само узорак сирове воде  се испитује на  радиоактивност 
1. узорак са првог точећег места (Хлорисана) 
2 .узорка на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана) Рок извршења услуге: 
-Узорковање   ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 5) дана од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање Извештаја  и  Стручног мишљења је: максимум 15 дана  од дана узорковања  
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Партија 3: Узорковање и анализа квалитета воде јавних чесми 
            Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"- основна анализа у 
свему према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", 
број 42/98 и 44/99). 
             Узорковање и методе за испитивање морају бити акредитоване у складу за 
захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 "или одговарајуће".  

           Обавеза Испоручиоца услуге је да: 
- изврши узорковање воде са Јавних чесма  поред пута  Сурдулица Власина и на самој  Власини ,Једном месечно (или по позиву наручиоца) са 2 јавних чесми У периоду од 01.04.2019 до 30.09.2019 
- уради анализу воде за пиће обима "А  према Правилнику о хигијенској исправности 
воде за пиће "Сл.лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 и 
- достави Наручиоцу услуге Извештај о испитивању са Стручним мишљењем о 
квалитету воде у односу на захтеве Правилника о хигијенској исправности воде за пиће 
"Сл. Лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99). И других  важећих позитивних прописа из  ове области.  

          Број узорака је  12 узорка. 
Рок извршења услуге: 
-Узорковање   ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 5) дана од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање Извештаја  и  Стручног мишљења је: максимум 15 дана  од дана узорковања    
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 Партија 4: Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  водe и 
површинске воде         
КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ   Узорковање отпадних вода(комунална отпадна вода). вршиће се:  
          - на локацији  Сурдулица-с. алакинце – УПОВ 
-место пре уласка у постројење  
-место улива у пријемник  
 Узорковање и анализа квалитета отпадне воде обављаће се у складу са: 
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл.гл. РС" бр. 33/2016) 
и 
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање ("Сл.гл. РС" бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), Прилог 2. Глава III 
Комуналне отпадне воде, Табела 2. Граничне вредности емисије за комуналне отпадне 
воде које се испуштају у реципијент и Табела 4. Граничне вредности емисије 
пречишћених комуналних отпадних вода које се испуштају у површинске воде које се 
користе за купање и рекреацију, водоснабдевање и наводњавање. Основни и специфични параметри за комуналне отпадне воде које је потребно 
анализирати су: температура ваздуха, температура воде, барометарски притисак, боја, 
мирис, видљиве материје, таложиве материје, pH вредност, БПК5, ХПК, садржај 
кисеоника, суви остатак, жарени остатак, губитак жарењем, суспендоване материје, 
електропроводљивост, укупан фосфор, укупан азот, колиформне бактерије, 
колиформне бактерије фекалног порекла и стрептококе фекалног порекла. 
              Испоручилац услуге је дужан да достави Наручиоцу Извештај о извршеним 
мерењима отпадних вода у складу са Правилником о начину и условима за мерење 
количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима ("Сл.гл. РС" бр. 33/2016). - И других  важећих позитивних прописа из  ове 
области. 
и Извештај о ефикасности пречишћавања комуналне отпадне воде на Постројењу за 
пречишћавање 

                          Број узорака је 8. 
Услуга ће се обвљати: једном у три месеца(март,јуни,септембар и децембар), 
годишње (тромесечно) односно 4 пута годишње са узорковањем са 2 места. 
Напомена: 
Наручилац има инсталирано мерач протока  и нивоа на изливу у пријемник (UlTRA 3 170 
WALL MBUS/LOG) постављен у ветури канал. 
.  
ПОВРШИНСКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ Узорковање површинских вода вршиће се на следећим локацијама: 

- река Врла. 
-  -река Врла 50 метара узводно од постројења - -река Врлла150метара низводно од постројења       Анализа површинске воде обављаће се у складу са: - Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање ("Сл.гл. РС" бр. 50/2012). Потребно је анализирати 
следеће параметре: pH, растворени кисеоник, БПК5, , укупни органски угљеник, 
амонијум јон, нитрати, ортофосфати, укупни фосфор и хлориди, и одредити еколошки 
статус реке (мали и средњи водотоци, надморска висина преко 500 м, доминација 
крупне подлоге Тип 4). Испоручилац услуге је дужан да достави Наручиоцу Извештај о 
испитивању са стручним мишљењем;- Правилником о параметрима еколошког и 
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хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 74/2011). - Правилник о утврђивању водних тела 
и површинских и подземних вода (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2010). И други  важећи 
позитивни прописи из  ове области 

- Потребно је анализирати следеће параметре: укупни колиформни, фекални 
колиформни, фекалне ентерококе, однос олиготрофних и хетеротрофних 
бактерија и броја аеробних хетеротрофа.  

Испоручилац услуге је дужан да достави Наручиоцу Извештај о испитивању са 
стручним мишљењем. 

                    Број узорака површинских вода је  8 узорака. 
  Услуга ће се обављати: Једном у три месеца(март,јуни,септембар и децембар), 
годишње (тромесечно) односно 4 пута годишње са узорковањем са 2 места. 
 Рокови за  извршења услуге  (комуналне отпадне  водe и површинске воде) :        
-Узорковање   ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 5) дана од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање Извештаја  и  Стручног мишљења је: максимум 15 дана  од дана узорковања  .        Методе за испитивање узорака површинских и отпадних вода морају бити акредитоване у 
складу за захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 "или одговарајуће".  
 

 
Лице  за техничку спецификацију 

 
________________ 

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

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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 (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона); 

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке:  
Партија 1: Решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 
лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Партија 2: Решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 
лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Партија 3: Решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за 
лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Партија 4: Решење којим се овлашћује за испитивање квалитета 
површинских и отпадних вода  
 

  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

 Докази из 1.1 тач. 2), 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда а доказ из тач. 3) мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда. 
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 наручилац у предметној јавној набавци не захтева додатне услове. 
 

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази 
не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену 
пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те 
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државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог 
средства.   

           Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним 
копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по 
пријему писменог   позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у 
примереном року који одреди наручилац. 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

  
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 
да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:  
Партија 1: фотокопију Решењa којим се утврђује испуњеност прописаних услова 
за лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Надлежни орган који издаје дозволу: Министарство здравља Републике Србије 
Партија 2: фотокопију Решењa којим се утврђује испуњеност прописаних услова 
за лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Надлежни орган који издаје дозволу: Министарство здравља Републике Србије 
Партија 3: фотокопију Решењa којим се утврђује испуњеност прописаних услова 
за лабораторијско испитивање узорака ради утврђивања здравствене 
исправности воде за пиће 
Надлежни орган који издаје дозволу: Министарство здравља Републике Србије 
Партија 4 фотокопију Решењa којим се овлашћује за испитивање квалитета 
површинских и отпадних вода 
Надлежни орган који издаје дозволу: Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије 
 
 
За све партије Решење мора бити важеће.    
     
 Услов из члана чл. 75. ст. 2 - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
у предметној јавној набавци наручилац не захтева додатне услове. 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а 
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
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. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 
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 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која 
није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Сурдулица улСрпских Владра 67, 
17530 Сурдулица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга –  анализе воде, 
1.2.2 ЈНМВУ02/19  - НЕ ОТВАРАТИ” и да наведе број партије за коју конкурише. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
14.03.2019.год. до 12:00 часова.  
    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
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 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
   Понуда мора да садржи:  Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;  Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има 

- за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;  Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - 
попуњен, потписан и печатом оверен образац;  Сертификате из техничке документације - фотокопије  Образац понуде са структуром цена - попуњен, потписан и печатом оверен 
образац;  Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона - попуњене, 
потписане и печатом оверене;  Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1 тачка 5) - фотокопија (за све партије);  Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;  Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде -  попуњен, потписана и печатом оверена;  Меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа и 
меничним овлашћењем за сваку партију за коју конкурише посебно- 
попуњен, потписан и печатом оверен;  Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на 
означеним местима, потписан и печатом оверен.  

3. ПАРТИЈЕ:  
Јавна набавка је обликована у 4 партија   

Назив партије 
1. Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"- основна анализа 
2. Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В са радиоактивности 
3. Узорковање и анализа квалитета воде јавних чесми 
4.Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  воде и површинске воде 

 
          Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да 
у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене 
партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију да би била 
прихватљива. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. 
Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити 
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави 
понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 
  5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" 
Сурдулица улСрпских Владра 67, 17530 Сурдулица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – анализе, 1.2.2 ЈНМВУ02/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – анализе, 1.2.2 ЈНМВУ02/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – анализе, 1.2.2 ЈНМВУ02/19   - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – анализе, 1.2.2 ЈНМВУ02/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.  
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 
2) Закона и то податке о:   члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора . 
 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање. Рок плаћања не може бити краћи 
од 45 дана рачунајући од дана извршења услуге.   9.2.  
-Узорковање ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 5) дана од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање резултата и  Стручног мишљења је: максимум 15 дана  од дана узорковања  
-Место узорковања је на територији  општине   Сурдулица 
( водовод у Сурдулици Водовод на власини, власинско језеро  и постројење за пречишћавање отпадних 
вода у село Алакинце ,Сурдулица,.) 

-Резултати испитивања и стручно мишљење доставља се на адреси наручиоца  
 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
          Понуда важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду.   9.4. Други захтеви: нема 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 Цене у понуди изразити у динарима без урачунатог ПДВ.  
  Образац понуде је дат на бази потребних количина, цену исказати без урачунатог 
ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом.  
  Цене морају бити јасно и читко уписане.  
  Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.  
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  Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ   Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - 
Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса 
www.poreskauprava.gov.rs 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса www.mpzzs.gov.rs 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; 
интернет адреса www.minrzs.gov.rs 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 Понуђач је дужан да уз понуду достави за сваку партију за коју конкурише 
посебно или за  за све партије за које конкурише  једну: 
 Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном 
депонованих потписа (фотокопија са печатом банке) и меничним овлашћењем којим 
овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-
а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити 
регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у 
складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” 
бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико 
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; 
 Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави:  
 Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са 
картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним 
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене 
без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 
Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 
05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће 
уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.  
 Укполико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора 
Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са 
следећим понуђачем са листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац 
ће донети одлуку о обустави поступка.  
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су 
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача.  
 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 
означени на поменути начин. 
 Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
ЈП "Водовод" Сурдулица улСрпских Владра 67, 17530 Сурдулица, електронске поште 
на e-mail office@vodsurd.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 1.2.2 
ЈНМВУ02/19 ”. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
ИСКЉУЧИВО РАДНИМ ДАНИМА (ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК) ОД 0700 ДО 1500 ЧАСОВА  А 
НЕ И (ПРАЗНИКОМ И НЕРАДНИМ ДАНИМА (СУБОТАИ НЕДЕЉА) ) 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА    После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 Нема. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем 
укупне цене без ПДВ-а. 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену ,  наручилац ће донети 

одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем 
(извлачење из шешира).  

 Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће 
позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и 
транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање 
ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XI конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
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office@vodsurd.rs  или факсом на број 017-815-866   или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
 
После доношења одлуке о додели и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 
3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки најкасније у року од два(2) дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 
садржи податке из Прилога 3Q уз ЗЈН. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара. 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
. 
 
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
 Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на 
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html 
 
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  
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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 ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  
 Доказ 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 као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
 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 групе понуђача.  
 На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне 
набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити 
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу.  
 
23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 Отварање понуда ће се обавити дана 14.03.2019. године са почетком у  12:15 
часова, у просторијама наручиоца у ул. Српских Владра 67, у Сурдулици. 
 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис 
овлашћеног лица као и да буде оверено. 
 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

И З Ј А В У 
 
Понуђач  ________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________  (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке услуге: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и 
вода за пиће број. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Достављамо: (  копију  ,оверену копију , оригинал (заокружити))  

1.Важеће  решење Министарство здравља Републике Србије 
којим се утврђује испуњеност прописаних услова за лабораторијско испитивање узорака ради 
утврђивања здравствене исправности воде за пиће (за партију 1,партију2, партију3)           2.Важеће Решење од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  

              којим се овлашћује понуђач за испитивање квалитета површинских и отпадних (за партију4). 
  Место:  
 
Датум:  

 
М.П 

Понуђач: 
 
 

    
    
    
  
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА   
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 
Подизвођач ________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________(навести назив подизвођача 
у поступку јавне набавке услуге: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и 
вода за пиће број. 1.2.2 ЈНМВУ02/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 
  
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
Место:  
 
Датум:  

 
М.П 

Подизвођач: 
 

 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

 
  
 Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуга анализе, ЈН број 1.2.2 ЈНМВУ02/19  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 
 

Адреса понуђача:  
 
 
 

Матични број понуђача:  
 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  
 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 

Телефон:  
 
 
 

Телефакс:  
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

Заокружите да ли је предузеће : 
        а) микро       б) мало        ц) средње       д) велико   е) физичко лице 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
Матични број: 

 
 
 

 
Порески идентификациони број: 

 
  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 
 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
Матични број: 

 
 
 

 
Порески идентификациони број: 

 
  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
Матични број: 

 
 
 

 
Порески идентификациони број: 

 
  

Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
Матични број: 

 
 
 

 
Порески идентификациони број: 

 
  

Име особе за контакт: 
 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 
 
 

 
Матични број: 

 
 
 

 
Порески идентификациони број: 

 
  

Име особе за контакт: 
 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - анализе 
Партија 1 - Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А" - основна 
анализа 

Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања  - безготовински - _________ дана од дана извршења услуге (минимално 45) 
Рок важења понуде __ дана од дана отварања понуда (минимално 60) 

Рок испоруке 
- узорковање у року од ______ дана од дана пријема писменог  Захтева 
(максимално 5) када је исти упућен 
- Извештај у року од _____ дана од дана узорковања (максимално 15) 

Место пружања услуге На територији града  Сурдулице и Власина  рид 
Место испоруке ЈП“Водовод“Сурдулица,Српских Владра 67,17530 Сурдулица 

Структура цене: 
Р.бр Локација Вода за пиће Водовод  Сурдулица- Анализа обима“А“ -Основни  преглед  3  пута месечно у једнаким временским  размацима  Количина ЦЕНА (без ПДВ) По Узорку Укупно =4x5 

1 2 3 4 5 6 
-1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за 
пиће „Калифер“  Сурдулица (Нехлорисана) 1   
- узорак са првог точећег места (Хлорисана) 1   II 

Водовод Сурдулица Основни преглед Анализа обима“А“ - узорк на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана) 5   
Укупно без ПДВ:  

Укупно Вода за пиће Водовод  Сурдулица(Основни преглед) (=УкупноX35) без ПДВ:   
Р.бр Локација Вода за пиће водовод Власина - Анализа обима“А“ -Основни  преглед  1 пута месечно Количина ЦЕНА (без ПДВ) По Узорку Укупно =4x5 

1 2 3 4 5 6 
- узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће 
„Метлике“  на Власини (Нехлорисана) 1   
- узорак са првог точећег места (Хлорисана) 1   IV Водовод Власина Анализа обима“А“ 
- узорк на мрежи по избору наручиоца 2   

Укупно без  ПДВ:  
Укупно Вода за пиће Водовод  Власина(Основни преглед) (=УкупноX11)  - Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати. 

- У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена. 
- Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
 

 
Датум                    Понуђач     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен  
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко  
подизвођача: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 
 

27/41 
  

 

Партија 2- Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В" 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања  - безготовински - _________ дана од дана извршења услуге (минимално 45) 
Рок важења понуде __ дана од дана отварања понуда (минимално 60) 

Рок испоруке 
- узорковање у року од ______ дана од дана пријема писменог  Захтева 
(максимално 5) када је исти упућен 
- Извештај у року од _____ дана од дана узорковања (максимално 15) 

Место пружања услуге На територији града  Сурдулице и Власина  рид 
Место испоруке ЈП“Водовод“Сурдулица,Српских Владра 67,17530 Сурдулица 

Структура цене: 
 

Р.бр Локација Вода за пиће Водовод  Сурдулица Анализа обима „В“  1 пут  на годишњем нивоу ЈМ (ком) ЦЕНА По Узорку без пдв Укупно =4x5 
1 2 3 4 5 6 

-1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за 
пиће „Калифер“  Сурдулица (Нехлорисана)  (радиологија) 1   
- узорак са првог точећег места (Хлорисана) 1   III Водовод Сурдулица 

     Анализа обима „В“   
- узорк на мрежи по избору наручиоца (Хлорисана) 5   

Укупно без ПДВ:   
Р.бр Локација Вода за пиће водовод Власина - Анализа обима „В“   1 пута годишње Количина ЦЕНА (без ПДВ) По Узорку Укупно =4x5 

1 2 3 4 5 6 
- узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за пречишћавање воду за пиће 
„Метлике“  на Власини (Нехлорисана)- (радиологија) 1   
- узорак са првог точећег места (Хлорисана) 1   IV Водовод Власина Анализа обима „В“   
- узорк на мрежи по избору наручиоца 2   

Укупно без  ПДВ:   
- Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати. 
- У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена. 
- Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 
 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач     М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен  
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко  
подизвођача: __________________________________________________ 
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Партија 3 - Узорковање и анализа квалитета воде за пиће са Јавних чесми 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања  - безготовински - _________ дана од дана извршења услуге (минимално 45) 
Рок важења понуде __ дана од дана отварања понуда (минимално 60) 

Рок испоруке 
- узорковање у року од ______ дана од дана пријема писменог  Захтева 
(максимално 5) када је исти упућен 
- Извештај у року од _____ дана од дана узорковања (максимално 15) 

Место пружања услуге Поред пута Сурдулица- Власина(Водојеж)   
Место испоруке ЈП“Водовод“Сурдулица,Српских Владра 67,17530 Сурдулица 

 
Структура цене: 

Р.бр Локација Јавне чесме  
 

ЈМ (ком) ЦЕНА По Узорку без ПДВ Укупно =4x5 
1 2 3 4 5 6 

I V 
Јавне чесме  поред пута  Сурдулица Власина и на самој  Власини 

Једном месечно (или по позиву наручиоца) са 2 јавних чесми 
У периоду од 01.04.2019 до 30.09.2019 Са сваке чесме по  један узорак укупно 2 узорка по контроли  12   

Укупно  јавне чесме без ПДВ:  
 
- Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати. 
- У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена. 
- Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 
 

 
 
Датум                    Понуђач     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 
 
 
 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен  
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко  
подизвођача: __________________________________________________ 
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Партија 4 - Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  водe и 
површинске воде 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања  - безготовински - _________ дана од дана извршења услуге (минимално 45) 
Рок важења понуде __ дана од дана отварања понуда (минимално 60) 

Рок испоруке 
- узорковање у року од ______ дана од дана пријема писменог  Захтева 
(максимално 5) када је исти упућен 
- Извештај у року од _____ дана од дана узорковања (максимално 15) 

Место пружања услуге Село Алакинце Сурдулица постројење „УПОВ“ 
Место испоруке ЈП“Водовод“Сурдулица,Српских Владра 67,17530 Сурдулица 

Структура цене: 
 

Р.бр Локација 
ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

једном у три месеца(март,јуни,септембар и децембар), годишње (тромесечно) односно 4 пута годишње са узорковањем са 4 
места. 

ЈМ (ком) 
ЦЕНА По Узорку без ПДВ 

Укупно =4x5 
1 2 3 4 5 6 

-река Врла 50 метара узводно од постројења (површинска) 1   
-на улазу у постројење(отпадна) 1   
-на излазу из постројења (отпадна) 1   

I 
Постројење за пречишћавање 
Отпадних вода УПОВ –с. Алакинце 

-река Врлла150метара низводно од постројења (површинска) 1   
Укупно Без ПДВ:  

Укупно ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ (=УкупноX4)Без  ПДВ:  
 - Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати. 
- У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена. 
- Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок 
испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 
 
 

 
 
 
Датум                    Понуђач     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен  
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко  
подизвођача: __________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 



Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 
 

30/41 
  

 

 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

о јавној набавци услуга 
Узорковање и анализа квалитета отпадних, површинских вода  и вода за пиће партија 1: Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"  

                     Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од ___ 
.____.2019 године донете по јавној набавци број ЈНМВУ02/19 од ________. године објављеном на 
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке интернет страници наручиоца, између 
 
                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 100948572;  текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног од стране директора предузећа Оливере Ристћ 
дипл.ецц. (у даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног по ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
 Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
                    ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број 
___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 
 
Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова  Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А" - основна анализа 
и њиховог лабораторијског испитивања и достављања  анализа  и стручног мишљења о 
квалитету воде за пиће а у циљу редовне контроле квалитета воде за пиће. 

  
Члан 1. 

 
Обавезује се Извршилац да по позиву Наручиоца у пероду до 12 месеци рачунајући од дана закључења овог уговора, са свих контролних тачака узима узорке вода и да за потребе Наручиоца у 

циљу остварења сврхе овог уговора врши анализе на броју узорака и обиму испитивања појединачног 
узорка како је то дефинисано Техничком  спецификацијом  која је саставни део овог уговора те да 
извештаје и Стручно мишљење о квалитету вода доставља Наручиоцу а све у складу са својом понудом 
број ______ од __.__.2019 године који чини саставни део овог Уговора и Структуром цена који чини 
саставни део овог Уговора  .   . 

Члан 2. 
 
Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ___.___,__ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

увећано за ____% ПДВ ___.___,__ динара, и укупно са ПДВ-ом износи ___.___,__ динара.  Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: 
трошкова превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног 
мишљења. 

 
Члан 3. 

 



Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 
 

31/41 
  

 

Обавезује се Извршилац услуге да узорковање изврши у периоду од ____ (_____) дана од 
дана достављања захтева а анализе и резултате анализа достави у року од најдуже ____ дана од дана 
узорковања. 

Члан 4. 
 
Место доставе анализа је седиште Наручиоца услуге у улици Српских Владра  број 67 у 

Сурдулици. 
 

Члан 5. 
 
Плаћање за извршену услугу је  у року од ________дана од дана фактурисања за извршене услуге. 

Члан 6. 
 У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне набавке 

(повећање обима, увођење нових испитивања и слично) Измене и допуне овог уговора вршиће се 
искључиво писменим путем у виду анекса  

Члан 7. 
 
Уколико због неквалитетно извршених услуга Наручилац претрпи штету Извршилац ће је 

надокнадити Наручиоцу услуга. 
 Члан 8. 

 
У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се надлежност 

привредног суда у Лесковац. 
Члан 9. 

Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након истека Уговора са 
предходним извршиоцем  и рок трајања од 12 месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента па 
све до потписивање новог Уговора. 

Члан 10. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по два  примерка. 
  

ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 
   
  Оливера Ристић 

 
 
НАПОМЕНА:  
 - Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан 
и да прихвата да у случају да му се додели уговор исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 
предметне конкурсне документације.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом 
понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је 
овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 - Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне референце, односно исправа о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
о јавној набавци услуга 

Узорковање и анализа квалитета отпадних, површинских вода  и вода за пиће партија 2: Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В"  
                     Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од ___ 

.____.2019 године донете по јавној набавци број ЈНМВУ02/19 од ________. године објављеном на 
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке интернет страници наручиоца, између 
 
                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 100948572;  текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног од стране директора предузећа Оливере Ристћ 
дипл.ецц. (у даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног по ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
 Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
                    ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 
 
Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова  Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В" и њиховог лабораторијског 
испитивања и достављања  анализа  и стручног мишљења о квалитету воде за пиће а у циљу 
редовне контроле квалитета воде за пиће. 

  
Члан 1. 

 
Обавезује се Извршилац да по позиву Наручиоца у пероду до 12 месеци рачунајући од дана 

закључења овог уговора, са свих контролних тачака узима узорке вода и да за потребе Наручиоца у 
циљу остварења сврхе овог уговора врши анализе на броју узорака и обиму испитивања појединачног 
узорка како је то дефинисано Техничком  спецификацијом  која је саставни део овог уговора те да 
извештаје и Стручно мишљење о квалитету вода доставља Наручиоцу а све у складу са својом понудом 
број ______ од __.__.2019 године који чини саставни део овог Уговора и Структуром цена који чини 
саставни део овог Уговора  .   . 

Члан 2. 
 
Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ___.___,__ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

увећано за ____% ПДВ ___.___,__ динара, и укупно са ПДВ-ом износи ___.___,__ динара.  Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: 
трошкова превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног 
мишљења. 

Члан 3. 
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Обавезује се Извршилац услуге да узорковање изврши у периоду од ____ (_____) дана од 
дана достављања захтева а анализе и резултате анализа достави у року од најдуже ____ дана од дана 
узорковања. 

Члан 4. 
 
Место доставе анализа је седиште Наручиоца услуге у улици Српских Владра  број 67 у 

Сурдулици. 
 

Члан 5. 
 
Плаћање за извршену услугу је  у року од ________дана од дана фактурисања за извршене услуге. 

Члан 6. 
 У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне набавке 

(повећање обима, увођење нових испитивања и слично) Измене и допуне овог уговора вршиће се 
искључиво писменим путем у виду анекса  

Члан 7. 
 
Уколико због неквалитетно извршених услуга Наручилац претрпи штету Извршилац ће је 

надокнадити Наручиоцу услуга. 
 Члан 8. 

 
У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се надлежност 

привредног суда у Лесковац. 
Члан 9. 

Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након истека Уговора са 
предходним извршиоцем  и рок трајања од 12 месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента па 
све до потписивање новог Уговора. 

Члан 10. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по два  примерка. 
  

ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 
   
  Оливера Ристић 

 
 
НАПОМЕНА:  
 - Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан 
и да прихвата да у случају да му се додели уговор исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 
предметне конкурсне документације.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом 
понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је 
овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 - Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне референце, односно исправа о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  
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 VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

о јавној набавци услуга 
Узорковање и анализа квалитета отпадних, површинских вода  и вода за пиће партија 3: Узорковање и анализа квалитета воде за пиће  са Јавних Чесми  

                     Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од ___ 
.____.2019 године донете по јавној набавци број ЈНМВУ02/19 од ________. године објављеном на 
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке интернет страници наручиоца, између 
 
                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 100948572; 
 текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног од стране директора предузећа Оливере Ристћ 
дипл.ецц. (у даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног по ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
 Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
                    ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број 
___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 
 
Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова  Узорковање и анализа квалитета воде са Јавних чесми и њиховог лабораторијског 
испитивања и достављања  анализа  и стручног мишљења о квалитету воде за пиће а у циљу 
редовне контроле квалитета воде за пиће. 

  
Члан 1. 

 
Обавезује се Извршилац да по позиву Наручиоца у пероду до 12 месеци рачунајући од дана 

закључења овог уговора, са свих контролних тачака узима узорке вода и да за потребе Наручиоца у циљу остварења сврхе овог уговора врши анализе на броју узорака и обиму испитивања појединачног 
узорка како је то дефинисано Техничком  спецификацијом  која је саставни део овог уговора те да 
извештаје и Стручно мишљење о квалитету вода доставља Наручиоцу а све у складу са својом понудом 
број ______ од __.__.2019 године који чини саставни део овог Уговора и Структуром цена који чини 
саставни део овог Уговора  .   . 

Члан 2. 
 
Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ___.___,__ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

увећано за ____% ПДВ ___.___,__ динара, и укупно са ПДВ-ом износи ___.___,__ динара.  
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Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: 
трошкова превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног 
мишљења. 

Члан 3. 
 
Обавезује се Извршилац услуге да узорковање изврши у периоду од ____ (_____) дана од 

дана достављања захтева а анализе и резултате анализа достави у року од најдуже ____ дана од дана 
узорковања. 

Члан 4. 
 
Место доставе анализа је седиште Наручиоца услуге у улици Српских Владра  број 67 у Сурдулици. 
 

Члан 5. 
 
Плаћање за извршену услугу је  у року од ________дана од дана фактурисања за извршене услуге. 

Члан 6. 
 У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне набавке 

(повећање обима, увођење нових испитивања и слично) Измене и допуне овог уговора вршиће се 
искључиво писменим путем у виду анекса 

 Члан 7. 
 
Уколико због неквалитетно извршених услуга Наручилац претрпи штету Извршилац ће је 

надокнадити Наручиоцу услуга. 
 

Члан 8.  
У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се надлежност 

привредног суда у Лесковац. 
Члан 9. 

Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 
печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након истека Уговора са 
предходним извршиоцем  и рок трајања од 12 месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента па 
све до потписивање новог Уговора. 

Члан 10. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по два  примерка. 
  

ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 
   
  Оливера Ристић 

 
 НАПОМЕНА:  
 - Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан 
и да прихвата да у случају да му се додели уговор исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 
предметне конкурсне документације.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом 
понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је 
овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 - Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне референце, односно исправа о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  
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. VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР 
о јавној набавци услуга 

Узорковање и анализа квалитета отпадних, површинских вода  и вода за пиће партија 4: Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  водe и 
површинске воде    

                     Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од ___ 
.____.2019 године донете по јавној набавци број ЈНМВУ02/19 од ________. године објављеном на 
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке интернет страници наручиоца, између 
 
                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 100948572; 
 текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног од стране директора предузећа Оливере Ристћ 
дипл.ецц. (у даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног по ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
                    ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број 
___________________; ПИБ ____________________________, Текући рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 
Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова  
Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  водe и површинске воде   и њиховог 
лабораторијског испитивања и достављања  анализа  и стручног мишљења о квалитету површинских и отпадних вода  а у циљу редовне контроле квалитета површинских и отпадних 
вода  .  

Члан 1. 
 
Обавезује се Извршилац да по позиву Наручиоца у пероду до 12 месеци рачунајући од дана 

закључења овог уговора, са свих контролних тачака узима узорке вода и да за потребе Наручиоца у циљу остварења сврхе овог уговора врши анализе на броју узорака и обиму испитивања појединачног 
узорка како је то дефинисано Техничком  спецификацијом  која је саставни део овог уговора те да 
извештаје и Стручно мишљење о квалитету вода доставља Наручиоцу а све у складу са својом понудом 
број ______ од __.__.2019 године који чини саставни део овог Уговора и Структуром цена који чини 
саставни део овог Уговора  .  . Члан 2. 

 
Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ___.___,__ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

увећано за ____% ПДВ ___.___,__ динара, и укупно са ПДВ-ом износи ___.___,__ динара.  
Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: 

трошкова превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног 
мишљења. 
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Члан 3. 

 
Обавезује се Извршилац услуге да узорковање изврши у периоду од ____ (_____) дана од 

дана достављања захтева а анализе и резултате анализа достави у року од најдуже ____ дана од дана 
узорковања. 

Члан 4. 
 
Место доставе анализа је седиште Наручиоца услуге у улици Српских Владра  број 67 у 

Сурдулици. 
 Члан 5. 
 
Плаћање за извршену услугу је  у року од ________дана од дана фактурисања за извршене 

услуге. 
Члан 6. 

 У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне набавке 
(повећање обима, увођење нових испитивања и слично) Измене и допуне овог уговора вршиће се 
искључиво писменим путем у виду анекса 

 
Члан 7. 

 Уколико због неквалитетно извршених услуга Наручилац претрпи штету Извршилац ће је 
надокнадити Наручиоцу услуга. 
 

Члан 8. 
 
У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се надлежност привредног суда у Лесковац. 

Члан 9. 
Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 

печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након истека Уговора са 
предходним извршиоцем  и рок трајања од 12 месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента па 
све до потписивање новог Уговора. 

Члан 10. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по два  примерка. 
  ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 

   
  Оливера Ристић 

 
 
НАПОМЕНА:  
 - Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан 
и да прихвата да у случају да му се додели уговор исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом 
понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.  
 - У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.  
 - Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне референце, односно исправа о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  
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 VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга анализе, бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19 , поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

                            Изричито наводим понуђач _________________________________ 
са седиштем у ________________________________________________ ул. 
__________________________ бр. __ у поступку јавне набавке услуге анализе бр. 
1.2.2 ЈНМВУ02/19 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                           __________________ 
 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 На основу закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 
 
ДУЖНИК:  
М.Б.:  
ПИБ:  
ТЕКУЋИ РАЧУН:  

 
 

 
ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице - 
 КОРИСНИК-
Повериоц: 

ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 
100948572;  (у даљем тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ може попунити у износу од __________ без ПДВ-а, за озбиљност понуде, у вези јавне 
набавке број _____.   

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
______________________ из _________________ код банака, а у корист ЈП“Водовод“ Сурдулица,Сурдулица 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема 
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Корисник ће уновчити меницу у случају да дужник из било ког разлога одустане од своје понуде, или 
не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно ако не закључи одговарајући уговор о релизацији 
предметне јавне набавке у року који одреди Корисник. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________________________. 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

Рок важности меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важности понуде. 
 

Издавалац менице 
 

 
(место и датум) (печат и потпис овлашћеног лица) 

 


