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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-296/2019-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-296/2019-3, Јавно предузеће
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту:
Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну
набавку добара у отвореном поступку по партијама:

НАБАВКА РЕЗЕРВНОГ НАПАЈАЊА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ «ГАЗЕЛА»
Број јавне набавке: 79/2019
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу
НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs

2.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и другим важећим законима, прописима
и стандардима који важе за ову врсту посла.

3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 79/2019 су добра – Набавка резервног напајања за
пословни објекат «ГАЗЕЛА».

4.

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.

Контакт (лице или служба)

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 79/2019 су добра – Набавка резервног напајања за
пословни објекат «ГАЗЕЛА», (ознака из Општег речника набавки: 31682510 Систем за
резервно напајање). Процењена вредност јавне набавке је до 6.000.000,00 динара без
пореза на додату вредност.
2. Набавка је обликована у две партије и то:
Партија 1: Дизел електрични агрегат – ДЕА и пратећа опрема – процењена вредност партије
је 4.000.000,00 динара без пореза на додату вредност;
Партија 2: UPS уређаји и остала опрема за подршку резервном напајању – процењена
вредност партије је 2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност;
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA),
КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА I - Дизел електрични агрегат – ДЕА и
пратећа опрема
Предмет ове јавне набавке је набавка добара према доле наведеном и техничкој
спецификацији што подразумева односно састоји се из следећег:
1.Испорука, инсталација и повезивање добара
спецификацији добара на предметној локацији
2.Одржавање (сервис) у гарантном периоду

премета јавне набавке по приложеној

Локација на коју се врши испорука, инсталација и одржавање у гарантном периоду
предмета ове јавне набавке је:
Пословни објекат Газела - Бродарска бб, 11000 Београд.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА (ИСПОРУЧИОЦА):
Набавка, транспорт и монтажа аутоматског ДЕА:
Испорука, инсталација и повезивање премета јавне набавке (Дизел Електричног
Агрегата) по приложеној спецификацији добара на предметној локацији.
Фабричко испитивање агрегата:
Фабричко пријемна испитивања треба да се изведу код Произвођача у присуству два
представника Наручиоца.
Обука за рад на агрегату:
Обука се спроводи код Испоручиоца опреме - Понуђача пре испоруке, за три
представника Наручиоца у трајању од три дана.
Испитивање на терену агрегата:
По приспећу на место испоруке, све компоненте опреме треба прегледати, извршити
технички пријем, квантитативни и квалитативни.
Обавеза понуђача је да сагледа ситуацију на терену како би доставио комплет понуду
и да добије потврду да је извршио обилазак објекта која је саставни део тендера.
Понуђач даје понуду по систему кључ у руке што подразумева комплет испоруку
агрегата, уграднју поставку и повезивањљ каблова и израду темеља. По завршеним радовима
потребно доставити пројекат изведеног стања.
Техничка документација агрегата:
−
−
−
−
−

Доставити оригиналну документацију произвођача агрегата и генераторске додатне
опреме, којом се доказује испуњеност техничких услова.
Доставити атест о цинковању шасије агрегата акредитоване лабораторије, тип
сертификата ISO 10474 3.1B.
Доставити детаљне техничке цртеже
Доставити технички цртеж резервоара израђен и оверен од стране произвођача на ком
су јасно приказане све тражене карактеристике и опрема резервоара горива.
Доставити ЕC декларацију произвођача дизел агрегата о усаглашености са
директивама ЕУ (2000/14/EC; 2006/42/EC; 2006/95/EC ; 2004/108/EC)
ФМ 740.07.1
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−
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−
−
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−
−
−
−

Техничка документација произвођача мотора : За мотор Stage II доставити и оверену
изјаву произвођача мотора. За мотор и да је произвођач дизел мотора присутан у
Европи и да је излистан у листи Европске Асоцијације Произвођача Дизел Мотора на
сајту www.euromot.eu. Асоцијације произвођача дизел мотора могу се наћи на сајту
Европске комисије http://ec.europa.eu/transparencyregister
Систем за снабдевање и складиштење горива : Технички цртеж произвођача којим се
доказује могућност демонтаже и на ком су приказане све тражене карактеристике и
опрема резервоара
Систем за издувне гасове : Технички цртеж са назначеном позицијом издувног
лонца
Подаци о синхроном генератору : Технички каталог генератора,
сертификати произвођача (CE; б ISO9001)
ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ : Технички опис акумулатора
МИКРОПРОЦЕСОРСКИ КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТ :
Каталог микро-процесорског контроног модула из ког се може утврдити испуњеност
техничких карактеристика.
Систем за корекцију снаге и заштиту рада агрегата са малим оптерећењем : Уз понуду
приложити детаљан опис система, шеме и алгоритме управљања, техничку документацију и
сертификате за управљачку склопну технику и контролни ПЛЦ.
Аутоматски трансфер прекидач мрежа/генератор - АТС 1 и 2 :
o фабрички каталог, сертификат квалитета
o Технички лист контролера агрегата
Супертихи контејнер на 55дБА :
o Атeст о цинковању акредитоване лабараторије, тип сертификата ISO 10474 3
.1В, захтева се да мерење буде извршенп магнетном методом а свему у складу
са ЕN ISO 2178.
o Доставити извештај о потврди мерења приликом испоруке агрегата
o Детаљан Технички цртеж и изглед конструкционих решења и технички
каталог

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
- особе коју су предвиђене за руковање агрегатом морају бити присутне на обуци
- сервисерима Понуђача морају бити обезбеђени услови за апсолутно безбедан рад

ФМ 740.07.1
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1.

Аутоматски ДЕА

ФМ 740.07.1

- Стандарди : EC декларација о
усаглашености са директивама:
2000/14/EC; 2006/42/EC ;
2006/95/EC ; 2004/108/EC
- Активна снага (prime режимприправан рад) : 163 kW
- Активна снага (standby режимприправан рад) : 180 kW
- Номинална привидна снага (prime
режим -трајан рад) : 204kVA
- Номинална привидна снага
(standby режим-приправан рад) :
225 kVA
- Напон : 400V/230V
- Фреквенција : 50 Hz
ПОГОНСКИ ДИЗЕЛ МОТОР
- Погонски мотор : Дизел
- Емисија издувних гасова : STAGE
II
- Редни број обртаја : 1500 o/мин
- Запремина мотора : Од 7,1 лит до
7,4 лит
- Убризгавање : Турбо пуњач
- Број и распоред цилиндара : 6цилиндрични линијски
- Регулатор броја обртаја мотора :
Електронски
- Емисија издувних гасова : Stage II
- Снага мотора (Prime) : Минимално
175 kW
Систем за хлађење и грејање
расхладне течности
- Тип система за хлађење :
затворен
- Хлађење : Водено, афтеркулер
- Грејач расхладне течности : 230V,
1500W
Систем за снабдевање и
складиштење горива
- Капацитет разарвоара за гориво :
Мин 500 lit
- Конструкција резервоара :
Интегрисан у шасију касетно
демонтажног типа дуплозидни са
термоизолационом испуном мин
дебљине 20мм
- Обавезна опрема резервоара :

Количина

Назив

Минималне техничкоекплоатационе карактеристике
АГРЕГАТ
прихватљиво
одговарајуће или боље
3

Јединица
мере

Редни
број

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА I
Цена по
јединици
мере
без ПДВ-а

4

5

6

ком.
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2.

Супертихи
контејнер на 55дБА

ФМ 740.07.1

* Сензор за детекцију цурења
горива
* Електронска сонда са алармом
високог и ниског притиска
* Ревизоно окно на резервоару мин
пречника 300мм, прикључци за везу
са екстерним резервоаром и
одушни вентил
- Пумпа за дотакање горива : Ручна
Систем за издувне гасове
- Издувни лонац : Интегрисани у
кућиште са пригушењем буке
издувних гасова на - 35dBA израђен
од алуминизираног лима отпорног
на високе температура
- Тип издувног лонца : Рефлексионо
апсорпциони
- Веза дизел мотора и издувног
лонца: Компезатор дилатација
Синхрони генератор:
- Конструкција : Jеднолежајни, без
четкица, самопобудни са ПМГ-ом
- Број полова : 4
- Број фаза : 3+N
- Класа изолације : H
- Степен заштите : IP23
- Корак намотаја : Двотрећински
- Регулација напона : AVR
- Тачност регулације напона : 0,50%
- Заштитни генераторски прекидач :
400А, 4 пола са моторним погоном
- Независно напајање AVR-a :
Уређај за независно напајање АВРа са помоћним напоном на 12/24V
са акумулаторске батерије који се
претвара из DC у AC за олакшано
стартовање електромоторних
потрошача.
ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМ
- Тип акумулаторске батерије : AGM
VRLA или ''одговарајуће''
- Капацитет акумулаторске батерије
: 2 x175 Ah
- Напон акумулаторске батерије :
24V
- Систем за пуњење акумулатора :
мин 10A, 230V
- Шасија : Израђена од
поцинкованог челичног лима, са
антивибрационим уметцима за
изолацију вибрација сета моторгенератора и интегрисаним
извлачивим дневним резервоаром
- Материјал : Поцинковани лим са
мин наносом цинка од 240 микрона
- Површинска заштита :
Електростатичко фарбање
полиуретанском бојом
мин.дебљине слоја од 80 микрона

ком.
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3.

МИКРОПРОЦЕСОР
СКИ КОНТРОНИ
СИСТЕМ ДИЗЕЛ
ЕЛЕКТРИЧНОГ
АГРЕГАТА

ФМ 740.07.1

- Кука за качење агрегата : Качење
у 4 тачке
- Материјал за пригушење буке :
Негорив, самогасив, минималне
дебљине од 50мм.
- Сервисни приступ кућишта :
Врата са обе бочне стране са
антипаник бравама.
- Контролни систем агерагата са
приступом са спољне стране
контејнера.
- Максимална дужина : 6000 mm
- Максимална ширина : 2200 mm
- Максимална висина : 2500 mm
- Максимална бука на 1м - 55дВА
- Контролно управљачки систем
мора вршити управљање, надзор и
заштиту свим системима агрегата
- Мора имати могућност конекције
на безични интернет и напредне
функције праћења, даљинске
комуникације и контроле путем
следећих начина 3G/4G
GSM/GPRS USB RS232 и RS485
укључујући активно извештавање
о алармима као и контролу путем
смс/е-маил.
- Могућност праћења и лоцирања
путем GPS-а. Такође, мора имати
интегрисан сензор покрета и
жироскоп зарад спречавања рада
агрегата при покрету и
недозвољеном нагибу
- Могућност надзора свих битних
параметара преко wеб СКАДА
апликације и увида у логове на
различитим језицима.
- Могућност приступа историји
догађаја са последњих мин 100
догађаја. Минимално 8+1 бинарних
улаза и 4 б излаза, минимално 3
аналогна улаза.
- Могућност мерења фреквенције
генератора/мреже, мерење
кW/кWh/.
- Заштита генератора
(подфреквенција, надфреквенција,
поднапон, пренапон, губитак
побуде) и мотора (низак притисак
уља, висока температуре мотора,
надбрзине, напон акумулатора ...)
- Захтева се да контролер има PLC
(Прогамабилни логички контролер)
интегрисан у контролно
управљачку јединицу.
- Интегрисан USB порт, могућност
комуникације са мотором путем
CAN протокола.

1
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4.

5.

6.

- Могућност да подржава
MODBUS/SNMP.
- Могућност мерења укупне
потрошње горива и минималног и
максималног нивоа горива,
детекцију крађе горива као и
управљања пумпом за досипање
горива у дневни резервоар
агрегата.
- Могућност праћења пуњења
акумулаторске батерије. Опсег
температуре од -25° до 60° Ц.
Сви улази и излази морају бити
програмибилни. Очитавање
напона и струје мреже и
генератора по фазама.
- Контролер мора бити у
сагласности са EN61326-1
стандардом за електромагнетну
компатибилност.
- Тип уградње : Посебан висећи
орман у IP54 изведби са уводом
каблова са доње стране
- Број полова : 4
- АТС прекидач мрежа/генератор :
250 A моторни change over, 4P, за
Аутоматски
аутоматско пребацивање
трансфер прекидач
мрежа/агрегат
мрежа/генератор - Логички контролер на АТС
АТС 1
орману :
Контролер са праћењем рада и
сигнализацијом стања
мрежа/агрегат. Контролни систем
са монитором са очитавањем
параметара
- Тип уградње : Посебан висећи
орман у IP54 изведби са уводом
каблова са доње стране
- Број полова : 4
- АТС прекидач мрежа/генератор :
160 A моторни change over, 4P, за
Аутоматски
аутоматско пребацивање
трансфер прекидач
мрежа/агрегат
мрежа/генератор - Логички контролер на АТС
АТС 2
орману:
Контролер са праћењем рада и
сигнализацијом стања
мрежа/агрегат. Контролни систем
са монитором са очитавањем
параметара
У сврху спречавања рада агрегата
са малим оптерећењем (у току
Систем за
ноћи и периода слабог саобраћаја)
корекцију снаге и
те спречавања негативних
заштиту рада
последица рада дизел мотора у
агрегата са малим
таквим условима потребно је
оптерећењем
предвидети уградњу система за
корекцију рада агрегата са малим
ФМ 740.07.1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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7.

Каблови за
повезивање
агрегата енергетски и
сигнални

8.

Припремнозавршни радови за
повезивање
агрегата
ФМ 740.07.1

оптерећењем. Систем је
интегрисан у контејнер изел
електричног агрегата и састоји се
од ПЛЦ уређаја, система
отпорничких елемената и
припадајуће заштитне склопне
нисконапонске опреме.
Саставни PLC уређај мора да
обезбеди два мода рада система:
Активни мод врши мониторинг
ангажоване снаге ДЕА и омогућава
активну корекцију излазне снаге
агрегата укључивањем
интегрисаних отпорничких
елемената тако да у сваком
тренутку дизел електрични агрегат
ради у програмираном
оптималном опсегу снаге (40%60% номиналне снаге). Укупна
инсталисана снага отпорничких
елемената мора да буде минимум
30% нминалне снаге агрегата , у
корацима од по 10% снаге
агрегата.
Пасивни мод предвиђа коришћење
система отпорничких елемената са
интегрисаним PLC-ом у сврху
редовних тестирања дизел
електричног агрегата под
оптерећењем.
У пасивни мод систем отпорничких
елемената прелази избором на
селекторском прекидачу. Са
додатним селекторским
прекидачем додаје се оптерећење
дизел елетричном агрегату у
корацима од 10% до максималног
оптерећења. Овим се избегава
потреба за симулацијом нестанка
напајања потрошача на локацији
при тестирању агрегата као и рад
агрегата са малим (недовољним
оптерећењем). Интегрисани PLC
мора да има функцију бележења
последњих 12 месеци употребе
система са свим припадајућим
логовима.
- Подземни енергетски бакар
ППОО минимално 4x150mm2 од
агрегата 2 краја један ка ATS1 и
други ка ATS2.
- Сигнални 5x2,5mm2 и број
проводника сигнала према
потребама агрегата
- ископ рова
- полагање каблова са сечењем
стазе на неопходним местима
- затрпавање рова и уређење

ком.

1

ком.

1
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9.

Израда темеља

10.

Пуњење
резервоара

ФМ 740.07.1

према претходном стању
- ситан инсталациони материјал
- транспорт и монтажа ДЕА
- повезивање целог система
- пуштање у рад
- Израда темеља према агрегату
- маса темеља мора бити минимум
1.5 пута веђа од масе агрегата са
горивом
- Набавка и транспорт 300л дизел
горива
- Пуњење резервоара агрегата
дизел горивом

ком.

1

ком.

1
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПАРТИЈА I

Редни
број
1.

Назив

Јединична
цена

Аутоматски ДЕА

Количина
1

8.

Супертихи контејнер на
55дБА
МИКРОПРОЦЕСОРСКИ
КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ
ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА
Аутоматски трансфер
прекидач мрежа/генератор АТС 1
Аутоматски трансфер
прекидач мрежа/генератор АТС 2
Систем за корекцију снаге и
заштиту рада агрегата са
малим оптерећењем
Каблови за повезивање
агрегата - енергетски и
сигнални
Припремно-завршни радови
за повезивање агрегата

9.

Израда темеља

1

10.

Пуњење резервоара

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупно

1
1
1
1
1
1
1

Укупна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
УКУПНО (редни број 1-10) __________________________________ динара без ПДВ
(словима______________________________________________________________ динара)
Напомена: Вредност добара исказана као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ се уноси у
Поглавље VI – Образац понуде као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а за партију бр. 1“.

У _______________ дана _________ 2019.г.

ФМ 740.07.1

Потпис овлашћеног лица:
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА II - UPS уређаји и остала опрема за
подршку резервном напајању
Предмет ПАРТИЈЕ 2, јавне набавке је набавка УПС уређаја и остале опреме за
подршку резерном напајању.
Предмет ове јавне набавке је набавка добара према доле наведеном и
техничкој спецификацији
што
подразумева односно састоји се из
следећег:
1.Испорука добара премета јавне набавке по приложеној спецификацији
2.Одржавање (сервис) у гарантном периоду
Локација на коју се врши испорука у гарантном периоду предмета ове
јавне набавке је:
Пословни објекат Газела - Бродарска бб, 11000 Београд.

ФМ 740.07.1
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Редни број

Назив

Минималне техничкоекплоатационе
карактеристике
прихватљиво
одговарајуће или боље

Јединица
мере

Количина

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА II
Цена по
јединици
мере
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ком.

5

ком.

3

1.

Уређај АТС

2.

УПС ТИП 1

3.

УПС ТИП 2

4.

УПС ТИП 3

5.

УПС ТИП 4

ФМ 740.07.1

- Улаз : 230V
- Улазна фреквенција : 50/60Hz
- Input Connections : IEC 309 32A
2P+E
- Излаз :
16x IEC 320 C13 (Battery
Backup)
2x IEC 320 C19 (Battery
Backup)
- Maximum Input Current : 32A
- Maximum Line Current : 32A
- Load Capacity : 7400VA
- Audible alarm
- Мултифункцијски LCD
- Рек варијанта
- Димензије: до 3U
- Комуникација: UPS Network
Module RJ45
- Повезивање : hardwired
- Снага (W): 4500
- Снага (VA) : 5000
- Nominal output voltage: 220-240
V
- “Rack kit” – за монтажу у
серверски рек
- Гаранција: 2 године
- UPS
- External
- Audible alarm
- Мултифункцијски LCD
- Снага (VA) : 2000 VA
- Снага (W) : 1600 W
- Nominal output voltage: 220-240
V
- Време пуњења : до 4 сата
- Гаранција : 3 године
- Снага (VA) : 700 VA
- Снага (W) : 405 W
- Аутономија рада 12мин
- Врсте излаза : 4x шуко са
пренапонском заштитом, 4x
шуко са напајањем преко
батерије
- Димензије : 24 mm × 331 mm ×
89 mm
- Гаранција : 1 година
- Smart-UPS
- Снага (W) : 280 Watts
- Снага (VA) : 450 VA
- Input 230V
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- Output 230V
- Interface Port DB-9 RS-232
- Rack Height 1 U
- Гаранција : 1 година
НАВЕСТИ МОДЕЛ КОЈИ СЕ НУДИ И ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКОЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПАРТИЈА II
Редни
број

Назив

Јединична цена

Уређај АТС

Количина

Укупно

1

1.
2.

УПС ТИП 1

2

3.

УПС ТИП 2

1

4.

УПС ТИП 3

5

5.

УПС ТИП 4

3
Укупна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

УКУПНО (редни број 1 - 5) __________________________________ динара без ПДВ
(словима______________________________________________________________ динара)
Напомена: Вредност добара исказана као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ се уноси у
Поглавље VI – Образац понуде као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а за партију бр. 2“.

У _______________ дана _________ 2019.г.

ФМ 740.07.1

Потпис овлашћеног лица:
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 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 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).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,
и то:
1) Да располаже потребним кадровским и пословним капацитетима (чл. 76. ст.2
Закона);

1.3.

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.

1.4.

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.

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,
ФМ 740.07.1
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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 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;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа – за Партију бр. 1:
1) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети – да
понуђач има најмање пет сервисера и једано стручно лице за обављање
послова безбедности и здравља на раду. Докази: Фотокопија дипломе о
стеченом образовању и Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на раду. Уз наведена документа,
обавезно се прилажу и докази о радном статусу: за наведено лице које је код
понуђача запослено – фотокопија М обрасца, односно за лице који није
запослено код Понуђача – фотокопија уговора о радном ангажовању закључен
у складу са одредбама Закона о раду.
2) Додатни услови чл. 76. ст. 2. Закона потребни пословни капацитети да је
понуђач у претходних 3 година, 2016, 2017, 2018, испоручио најмање 3 агрегата,
са системом за корекцију снаге и заштиту рада агрегата са малим оптерећењем.
Као и минимум 1 агрегат у супертихом контејнеру минималне снаге сагласно
захтеваној снази агрегата са буком наод 55 dBA. (попунити Образац бр. 1
Образац бр.2 у оквиру овог Поглавља). Потврде морају садржати тачан
назив, укупну вредност, годину завршетка реализације, број и датум закључења
уговора (Mодел обрасца потврда дат је у оквиру Поглавља IV).
3) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословини капацитети – да
је понуђач сертификован у области, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 за
област сертификације пројектовање, производња, продаја и одржавање
електроагрегата. Доказ: Потврда или сертификат издат од стране
ауторизованог сертификационог тела или његовог представништва за
територију Републике Србије, којим се потврђује да је понуђач обучен и
сертификован.
4) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети – да
произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача мотора за уградњу
истих у агрегате. Доказ: Фотокопија Овлашћења произвођача мотора да
Произвођач агрегата може да уграђује моторе у електро агрегате.
5) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети – Да
произвођач дизел агрегата има овлашћење произвођача генератора за уградњу
истих у агрегате. Доказ: Фотокопија Овлашћења произвођача генератора да
Произвођач агрегата може да уграђује генераторе у електро агрегате.
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6) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословни капацитети – Да на
територији Републике Србије постоји овлашћени сервис од стране произвођача
мотора и произвођача агрегата и доказује се сертификатом или изјавом од
стране произвођача мотора и агрегата. Доказ: Фотокопија Овлашћења
произвођача мотора са Понуђачем да је овлашћен за одржавање и
сервисирање или Уговор са овлашћеним сервисом произвођача мотора на
територији Републике Србије.
7) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети – да
понуђач располаже Уређајем за тестирање LOAD BANK минималне снаге
250kW. Доказ: Листа основних средстава са картицом основног средства, рачун
или други валидан документ и Сертификат о квалитету (фотокопија) ISO 9001
за произвођача Уређаја са обимом акредитације за пројектовање, производњу
и сервисирање LOAD BANK уређаја.
8) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети – Да
произвођач агрегата има овлашћење поизвођача контролера за уградњу у
агрегат и да има мин 2 обучена лица која су прошла обуку за руковање. Доказ:
Фотокопију Овлашћења произвођача контролера да Произвођач може да
уграђује контролере у електро агрегате и изјава/сертификат о обученим лицима
за руковање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа – за Партију бр.2:
1)

2)

3)

Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети – да
је понуђач, сертификован, овлашћен, обучен за продају, техничку подршку и
гарантни сервис понуђених добара као и оригиналних резервних делова за
њих на територији Републике Србије. Докази: Потврда или сертификат
издата од стране произвођача понуђених добара или његовог представништва
за територију Републике Србије,
којом се потврђује да је понуђач,
сертификован, овлашћен, обучен за продају, техничку подршку и гарантни
сервис понуђених добара као и оригиналних резервних делова за њих на
територији Републике Србије.
Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословини капацитети – да
је понуђач сертификован у области ISO 9001:2015. Доказ: Потврда или
сертификат издат од стране ауторизованог сертификационог тела или његовог
представништва за територију Републике Србије, којим се потврђује да је
понуђач обучен и сертификован у области: ISO 9001:2015 Quality
management system (систем управљања менаџмент квалитетом).
Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни пословини капацитети –
Понуђач мора доставити произвођачку гаранцију на меморандуму
произвођача за опрему коју је навео у својој понуди у складу са захтевима из
спецификаце добара. Доказ: Потврда произвођача понуђене опреме или
произвођачевог представништва за територију Републике Србије, којом
произвођач гарантује гарантни рок добара из спецификације захтеване
конкурсном документацијом. Потврда треба да гласи на име понуђача који
учествује у предметној јавној набавци, да је насловљена на Наручиоца као и
на предметну јавну набавку.

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). 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.
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке
капацитете капацитете за понуђача.
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,
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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 доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача
Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 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.
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.
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Образац бр. 1
Списак уговора који се односе на испоруку агрегата, са системом за корекцију снаге и
заштиту рада агрегата са малим оптерећењем реализованих у току 2016, 2017, 2018:

Бр.

НАЗИВ УГОВОРА

Година
извршења
уговора

1

2

3

НАРУЧИЛАЦ

4

Напомена: Подносилац понуде је обавезан да достави потврде (модел обрасца потврде дат
је у оквиру овог одељка на следећој страни) наручилаца о реализованим уговорима који су
наведени у овом списку.
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Образац бр. 2
Списак уговора који се односе на минимум 1 агрегат у супертихом контејнеру
минималне снаге сагласно захтеваној снази агрегата са буком наод 55 dBA
реализованих у току 2016, 2017, 2018

Бр.

НАЗИВ УГОВОРА

Година
извршења
уговора

НАРУЧИЛАЦ

1

2

3

4

Напомена: Подносилац понуде је обавезан да достави потврде (модел обрасца потврде дат
је у оквиру овог одељка на следећој страни) наручилаца о реализованим уговорима који су
наведени у овом списку.
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ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________
из _______________________________,
______________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)
подизвођач)
за потребе наручиоца:
_____________________________________________________________ ,
квалитетно испоручио агрегат(е), са системом за корекцију снаге и заштиту рада агрегата са
малим оптерећењем.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести назив уговора)
а на основу Уговора број _________________ од _________________ године.
чија је реализација окончана ___________ године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени
подаци тачни.
Контакт особа наручиоца: __________________________________, телефон:
_______________
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________
из _______________________________,
______________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)
подизвођач)
за потребе наручиоца:
_____________________________________________________________ ,
квалитетно испоручио агрегат у супертихом контејнеру минималне снаге сагласно захтеваној
снази агрегата са буком наод 55 dBA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести назив уговора)
а на основу Уговора број _________________ од _________________ године.
чија је реализација окончана ___________ године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени
подаци тачни.
Контакт особа наручиоца: __________________________________, телефон:
_______________
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном
језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара –
Набавка резервног напајања за пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до уторка 15. октобра 2019. године до 12,30 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.
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:
• Попуњене, потписане и оверене изјаве о испуњавању услова дефинисаних конкурсном
документацијом;
• Попуњене, потписане и оверене обрасце Спецификације добара;
• Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
• Попуњен, потписан и оверен модел Уговора;
• Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
• Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама;
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. Споразум потписују сви чланови
групе понуђача.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
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4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 15. октобра 2019.
године у 13,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају
комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. 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: Јавно предузеће
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка резервног напајања за
пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка резервног напајања за
пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка резервног напајања за
пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка резервног напајања
за пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019 – 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.

7. 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.

8. 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 30%, 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаве 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.

9. 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. став 4. тачке 1) и 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 и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ, ГАРАНТНИ РОК И РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Понуђачу
у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
10.2. Захтев у погледу испоруке добара
Добављач је у обавези да обезбеди испоруку опреме у року из своје понуде који не
може бити дужи од 60 дана од дана достављања захтева за извршење уговора.
10.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за агрегат, ПАРТИЈА 1 износи 5 година, или 1000 радних часова. Понуђач
је дужан да достави изјаву (XI Образац изјаве о гаранцији) за захтевани број година гаранције.
Гарантни рок за уређаје у ПАРТИЈИ 2 је назначен у сппецификацији за сваки уређај.
Понуђач је у обавези да даје произвођачку гаранцију на меморандуму произвођача за добра
која су предмет јавне набавке у складу са захтевима из спецификаце добара, а која укључује
бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервиса и одзив сервиса на локацију корисника
следећи радни дан од дана пријаве квара.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 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.
ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 79/2019

страна 27 од 44

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора да буде исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
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.
Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима
у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са „ПОВЕРЉИВО", односно и
ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.
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 за оцену и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику
путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs
или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће
се да је примљен првог наредног радног дана.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, ЈН бр. 79/2019”.
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.
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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).
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена укупна цена без ПДВ-а“.

17. 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 укупну цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну цену за понуђени Аутоматски
ДЕА редни бр. 1 (за Партију бр. 1), односно нижу укупну цену за понуђени УПС ТИП 1
редни бр. 1 (за Партију бр. 2). У случају исте понуђене укупне цене за понуђени наведени
тип Аутоматског ДЕА односно УПС ТИП 1, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке опреме.

18. 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 нема
забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве,
дат је у поглављу X конкурсне документације).

19. 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.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-687 или
препорученом пошиљком са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00
часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
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уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.
ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
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 претходних ставова, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке није већа од
120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за
подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца
предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке,
па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00
динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1% процењене
вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће
елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор,
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. 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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________________ од ___________ 2019. године, за јавну набавку добара
– Набавка резервног напајања за пословни објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Врста правног лица:
микро – мало – средње – велико
физичко лице
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање Уговора

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
извршити подИзвођач:

2)

који

ће

Назив подИзвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подИзвођач:
Део предмета набавке
извршити подИзвођач:

који

ће

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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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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.

5.1.) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 – ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ – ДЕА И
ПРАТЕЋА ОПРЕМА, ГЛАСИ:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
Рок испоруке опреме (не дужи од 60 дана од
дана достављања захтева за извршење
уговора)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)
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5.2) НАША ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 – UPS УРЕЂАЈИ И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА
ПОДРШКУ РЕЗЕРВНОМ НАПАЈАЊУ, ГЛАСИ:
Укупна понуђена цена без ПДВ-а

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
Рок испоруке опреме (не дужи од 60 дана од
дана достављања захтева за извршење
уговора)
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)

У _______________ дана _________ 2019.г.
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VII МОДЕЛИ УГОВОРА

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац),

2.

______________________________________________,
_______________,
ул.
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________ (у
даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:
•

__________________________________________

•

__________________________________________

Подизвођачи:
•

__________________________________________

•

__________________________________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну
набавку добара – Набавка резервног напајања за пословни објекат
«ГАЗЕЛА», спровео отворени поступак јавне набавке услуга;
•

да је Добављач дана ____________ 2019. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог
Уговора;

•

да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу
Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од
_______________ 2019. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о
јавној набавци;
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Члан 2.
Предмет уговора за ПАРТИЈУ бр. 1 је испорука, инсталација и повезивање добара
Дизел електричног агрегата – ДЕА и пратећа опрема, по врсти, квалитету, спецификацији и у
количини наведеним у Поглављу III конкурсне документације.
Члан 3.
Уговорену цену чини испорука, инсталација и повезивање Дизел електричног агрегата
– ДЕА и пратећом опремом са свим пратећим трошковима, франко пословне просторије
Наручиоца у Београду по следећим јединичним ценама:
Редни
број
1.

Назив

Јединична
цена

Количина

Аутоматски ДЕА

1

8.

Супертихи контејнер на
55дБА
МИКРОПРОЦЕСОРСКИ
КОНТРОНИ СИСТЕМ ДИЗЕЛ
ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА
Аутоматски трансфер
прекидач мрежа/генератор
- АТС 1
Аутоматски трансфер
прекидач мрежа/генератор
- АТС 2
Систем за корекцију снаге и
заштиту рада агрегата са
малим оптерећењем
Каблови за повезивање
агрегта енергетски и
сигнални
Припремно-завршни радови
за повезивање агрегата

9.

Израда темеља

1

10.

Пуњење резервоара

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупно

1
1
1
1
1
1
1

Укупна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Добављач се обавезује да испоручује добра из чл. 2. овог уговора у свему под
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио имају недостатке у
квалитету, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, која имају уговорене или боље
карактеристике.
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Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи требована добра која су предмет овог Уговора у року
од _________ дана од дана достављања захтева за извршење уговора, франко пословне
просторије Наручиоца у Београду, Пословни објекат Газела – улица Бродарска бб.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице
Наручиоца у месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се
потврђује записником – отпремницом, коју потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и
Добављача.
Члан 6.
Гарантни рок за добра из чл. 2. овог уговора износи 5 година, или 1000 радних часова.
Понуђач је дужан да достави изјаву (XI Образац изјаве о гаранцији) за захтевани број година
гаранције.
Члан 7.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица
Наручиоцу представља основ за плаћање цене испоручених добара.
Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од
45 дана од дана службеног пријема рачуна, плати извршене услуге и то на рачун Добављача
бр. ____________________________ код _________________________ банке.
Члан 8.
Ако Добављач добара касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу,
плати уговорену казну у износу од 1% вредности неиспоручених добара за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне
вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране Наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 10.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
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Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
3.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац),

4.

______________________________________________,
_______________,
ул.
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________ (у
даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:
•

__________________________________________

•

__________________________________________

Подизвођачи:
•

__________________________________________

•

__________________________________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну
набавку добара – Набавка резервног напајања за пословни објекат
«ГАЗЕЛА», спровео отворени поступак јавне набавке услуга;
•

да је Добављач дана ____________ 2019. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог
Уговора;

•

да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу
Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од
_______________ 2019. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о
јавној набавци;
Члан 2.

Предмет уговора за ПАРИЈУ бр. 2 је набавка UPS уређаја и остале опреме за подршку
резервном напајању по врсти, квалитету, спецификацији и у количини наведеним у Поглављу
III конкурсне документације.
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Члан 3.
Уговорену цену чини испорука UPS уређаја и остале опреме за подршку резервном
напајању са свим пратећим трошковима, франко пословне просторије Наручиоца у Београду
по следећим јединичним ценама:

Редни
број

Назив

Јединична цена

Уређај АТС

Количина

Укупно

1

1.
2.

УПС ТИП 1

2

3.

УПС ТИП 2

1

4.

УПС ТИП 3

5

5.

УПС ТИП 4

3
Укупна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Добављач се обавезује да испоручује добра из чл. 2. овог уговора у свему под
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Ако се записнички утврди да добра која је Добављач испоручио имају недостатке у
квалитету, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, која имају уговорене или боље
карактеристике.
Члан 5.
Добављач је дужан да испоручи требована добра која су предмет овог Уговора у року
од _________ дана од дана достављања захтева за извршење уговора, франко пословне
просторије Наручиоца у Београду, Пословни објекат Газела – улица Бродарска бб.
Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице
Наручиоца у месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се
потврђује записником – отпремницом, коју потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и
Добављача.
Члан 6.
Достављена фактура и отпремница потписана од стране овлашћеног лица
Наручиоцу представља основ за плаћање цене испоручених добара.
Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од
45 дана од дана службеног пријема рачуна, плати извршене услуге и то на рачун Добављача
бр. ____________________________ код _________________________ банке.
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Члан 7.
Ако Добављач добара касни са испоруком више од 3 дана обавезан је да Наручиоцу,
плати уговорену казну у износу од 1% вредности неиспоручених добара за сваки дан
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 10% од укупне
вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Одредбе претходног става се не примењују ако је закашњење у испоруци
проузроковано неблаговременим преузимањем добара од стране Наручиоца и у случају
немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим односима.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Потпис овлашћеног лица:

.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,
[навести назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – Набавка резервног напајања за пословни објекат
«ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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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
Понуђач
________________________________________________
[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара – Набавка резервног напајања за пословни
објекат «ГАЗЕЛА», ЈН бр. 79/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНЦИЈИ

Као заступник Понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Потврђујемо да за испоручено добро – Дизел електрични агрегат _____________________
техничких карактеристика:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
дајемо гаранцију на период од _________________________________ од дана испоруке.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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