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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац ЈКП „НАШ ДОМ“, ул. Железничка бр. 4, 25260 Апатин web: www.jkpapatin.co.rs, позива
све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном
документацијом и позивом за достављање понуда.
2. ВРСТА ПОСТУПКА:
Предметна јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр.86/15) а у циљу закључења уговора о
снабдевању течним кисеоником на годишњем нивоу.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ ДОБРА:
Процесна хемикалија – течни кисеоник у количини од 150.000 килограма.
Шифра из Општег речника набавки: 24111900 – Кисеоник).
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, на следећу адресу: ЈКП „НАШ ДОМ“, ул.
Железничка бр. 4 25260 Апатин,, са назнаком: “Не отварати – понуда за јавну набавку број 3/2020 –
„Течни кисеоник”. На полеђини коверте обавезно се наводи назив и адреса понуђача и лице за
контакт. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну понуду.
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5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 20.02.2020.
године до 12:00 часова.
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:
Обавиће се у просторијама Наручиоца ЈКП „Наш Дом“, ул. Железничка бр. 4, Апатин 25260
20.02.2020. године са почетком у 12:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати писмено и оверено овлашћење које ће
предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
7. КРИТЕРИЈУМ:
Критеријум за оцењивање понуда је “најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда имају
исту понуђену цену, предност ће имати понуда са краћим роком испоруке.
8. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који у обрасцу понуде наведе краћи рок испоруке.
У ситуацији да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке,
наручилац ће позвати понуђаче са истом најнижом понуђеном ценом и и истим роком испоруке и
најповољнију понуду изабрати жребом.
9. КОНТАКТ
Особа за контакт: Никола Прица тел: 025/772-710, 025/772-415 е-маил адреса h2oapatin@mts.rs
Напомена:
Питања и додатна појашњења која стигну наручиоцу путем маила након 14 часова сматраће се да су
пристигла наредног радног дана.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Предмет ове јавне набавке је набавка процесне хемикалије – течног кисеоника (стандард SRPS
H.F1.011) у количини од 150.000 килограма, колико износе процењене годишње потребе процеса
прераде воде у ЈКП „Наш Дом“, (Шифра из ОРН : 24111900 – Кисеоник)
Наведена процесна хемикалија се користи за производњу озона за третман воде за пиће. Са изабраним
понуђачем, након спроведеног поступка, закључиће се уговор о испоруци, под условима садржаним у
Моделу уговора (Образац бр.14), који је саставни део ове конкурсне документације.
2.2 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА:
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Течни кисеоник који је предмет набавке, по карактеристикама мора одговарати стандарду за
испоруку и квалитет E 948-Kiseonik, EN 12876:2012, važeća Ph Eur za O2, SRPS H.F1.011. Набавка
наведене хемикалије подразумева испоруку 150.000 килограма исте у седиште фабрике воде у
Апатин, ул. Дунавска бб, према усаглашеној динамици са наручиоцем, у року од годину дана или до
испоруке целокупне уговорене количине, са тим да појединачна испорука износи најмање 5.000
килограма
Ред. бр.

1.

Назив добра са техничким
карактеристикама

Јед.
мере

Количина

Начин испоруке

150.000

Сукцесивно по захтеву
наручиоца / указаној
потреби

Течни кисеоник
1.1. Течни кисеоник

кг

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТЕЧНИ КИСЕОНИК КОЈИ СЕ КОРИСТИ ПРИ
ПРЕРАДИ ВОДЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ЉУДСКУ УПОТРЕБУ
Комерцијални назив:

Течни кисеоник

Хемијска формула:

О2

Стандард за испоруку и квалитет:

ЕН 12876:2000 и ЈУС. Х. Ф1.011, Е 948 Кисеоник
(Правилником о квалитету и другим захтевима за
адитиве и њихове мешавине за прехрамбене
производе),ЕУ Пхармакопеја ВИИ (ГМП)

Посебан захтев наручиоца у односу на квалитет:

Напојни гас ЛОX:
садржај кисеоника запрем % > 99,5 < 99,8
садржај азота ппм > 1000
тачка росе 0Ц - 70 при атм.прит
садржај угљоводоника ппм < 20
притисак бар (г) 6
температура 0Ц < 30

Облик испоруке:

Течност плавичасте боје

Транспорт и средства испоруке:

У складу са прописима за транспорт опасних
материја уз означавање у складу са АДР,
аутоцистерном, возилом понуђача или возилом у
закуп. Величину прикључног возила одабрати
сагласно условима локације резервоара течног
кисеоника и локалним саобраћајницама унутар
ограђеног круга ППВ .

Означавање:

Означавање у погледу опасности (ризика) и
сигурности према важећим прописима

Складиштење:

Истакање у криогени изоловани резервоар, В маx
= 6.25м3 , уз обавезне претходне провере
исправности свих припадајућих инструмената,
арматура, опреме и цевних веза у огради
резервоара, од стране испоручиоца-понуђача.

Напомена:
Понуђач је дужан да уз сваку испоруку обавезно доставити атест о квалитету и стручно мишљење
овлашћене институције о хигијенској исправности производа за третман воде за пиће.
Произвођач добра:
Земља порекла:
Рок трајања производа мора бити најмање шест месеци од тренутка испоруке.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави:
* Уверење о испуњавању услова у погледу здравствене производа и да се исти може користити у
процесу прераде воде за пиће, издато од стране акредитоване лабораторије из земље наручиоца за ту
врсту материја.
* Доказ да производ одговара произвођачкој спецификацији,
* Безбедносни лист
Цена треба бити без ПДВ-а

КОЛИЧИНА
150.000 килограма

ЦЕНА

УКУПНО:

Уз сваку испоруку потребно је доставити безбедносни лист (“Material safety data sheet”) за хемикалију
која је предмет испоруке. Понуђач је у обавези да достави:

 Овлашћење (изјаву) Произвођача да може вршити продају добара која су предмет набавке,
 Извештај акредитоване – овлашћене лабораторије из земље Наручиоца, са резултатима о
лабораторијском испитивању материја, сагласно Закону о безбедности хране („Службени
гласник РС“ бр. 41/09), Правилнику о квалитету и условима употребе адитива у намирницама
и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине („Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003, 5/2004, и
16/2005), са стручном оценом и мишљењем да ли материја одговара прописаном стандарду,
односно о хигијенској исправности са аспекта примене исте у третману (обради ) воде за
пиће, 
 Извештај о фабричким резултатима лабораторијских испитивања из земље Произвођача
(атест, сертификат о анализи).
 Техничку спецификацију производа.
 Уверење ( упутство) произвођача о опасној материји.
За стране произвођаче којима српски није говорни језик, последња три документа се достављају на
језику земље порекла уз обавезан превод на српски језик оверен од стране овлашћеног преводиоца –
судског тумача. У случају потребе наручилац има право да спроведе контролу квалитета, односно
контролу саобразности испоручених добара са произвођачком декларацијом код за то акредитоване
лабораторије или друге компетентне организације. Ако се контролом или у току експлоатације
утврди одступање од декларисаног квалитета, изабрани понуђач је у обавези да без надокнаде
отклони све недостатке, односно надокнади евентуално причињену штету наручиоцу.

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ПРЕДВИЂЕНИ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА) И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОВОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ:
Понуђач мора да испуни све ОБАВЕЗНЕ услове, предвиђене чланом 75. Закона о јавним
набавкама да би учествовао у овом поступку јавне набавке:
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 је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и ДОДАТНЕ услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) да поседује неопходан финансијски капацитет, односно:
-да има позитиван резултат из пословања (пословни резултат), у претходне три обрачунске године (за
2017, 2018. и 2019. годину);
-да у последњих шест месеци (дo дана објављивања Позива за подношење понуда) није имао ниједан
дан неликвидности на својим текућим рачунима;
2) Пословни капацитет-Референце: да је понуђач у последње три године уговорио и извршио
испоруку добара која су предмет понуде, кисеоник за производњу озона у сврху третмана воде за
пиће, у укупном износу од најмање: 5 милиона динара;
3)Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом. Понуђач мора да има обезбеђено бар
једно доставно возило за испоруку предмета набавке; складиште на месту прои зводње од минимално
200 тона течног кисеоника;
4)Кадровски капацитет: Понуђач има радно ангажовано бар троје запослених који раде на пословима
везаним за предмет ове јавне набавке;
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
а) За ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку:
1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН), доставља: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе;
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је
више подизвођача доставити за сваког од њих);
2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН) доказује достављањем:
1) Уверења основног суда које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 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;
Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су
у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити и уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
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.
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако
је више подизвођача доставити за сваког од њих);
-Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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) ЗЈН) доказује достављањем:

1.) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе , и
2.) Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Напомена:
-Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације;
-У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе;
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако
је више подизвођача доставити за сваког од њих);
-Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда.
4. 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), доказује тако што доставља:
Изјаву дату на Обрасцу број 7., оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача.
б) За ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку:
1) испуњеност финансијског капацитета односно:
-да има позитиван резултат из пословања (пословни резултат), у претходне три обрачунске године
(за 2014, 2015. и 2016. годину);
Доказује тако што доставља: Биланс стања и биланс успеха са мишљењем ревизора за предходне три
обрачунске године или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне
регистре Републике Србије.
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за овај услов доставити за сваког члана.
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
- да у последњих шест месеци (дo дана објављивања Позива за подношење понуда) није имао ниједан
дан неликвидности на својим текућим рачунима;
Доказује достављањем Потврде о ликвидности, издате након објављивања позива од Народне банке
Србије, Одељења за принудну наплату (односно од стране централне банке у земљи понуђача
уколико се ради о страном правном лицу);
Напомена:
-У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за овај услов доставити за сваког члана.
-У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
2) Пословни капацитет-Референце – да је понуђач у последње три године уговорио и извршио
испоруку добара која су предмет понуде, кисеоник за производњу озона у сврху третмана воде за
пиће, у укупном износу од најмање:5 милиона динара, доказује достављањем Списка најважнијих
испоручених добара за предходне три године, у складу са Обрасцем 12. (Образац референтна листа)
датом на страни 34.Конкурсне документације
3) Да Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:
- да има обезбеђено бар једно доставно возило за испоруку предмета набавке;
- да има складиште на месту производње од минимално 200 тона течног кисеоника;
Понуђач доказује својом Изјавом Понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица), којом
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже најмање једним
доставним возилом за испоруку предмета набавке или копијом саобраћајне дозволе, уговором о
основу коришћења возила (закуп, лизинг итд.) и да има складиште на месту производње од
минимално 200 тона течног кисеоника;
4) Кадровски капацитет: Да Понуђач има радно ангажовано бар троје запослених који раде на
пословима везаним за предмет ове јавне набавке, Понуђач доказује Изјавом Понуђача о кључном
техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење
уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета, Копијом радних књижица, одговарајућих
образац фонда ПИО из кога се види број запослених.

5.2. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ИЛИ
ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
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. Понуђачи из
заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или подноси заједничку
понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и достави доказе сходно члану 75.,
став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и
76. ЗЈН за подизвођача, односно за сваког понуђача из групе понуђача посебно.
Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈН-а наведе у својој
понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија бити
наведен у уговору, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне
набавке који ће извршити преко подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где
природа предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела потраживања по овој јавној набавци
пренесу директно на подизвођача, уз сагласност и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да
достави меницу за добро извршење посла.
Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да достави споразум
којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача у заједничкој понуди, односно да
се дефинише коју врсту и обим посла, обавља сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе
сваког од понуђача, ко је носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор,
издати рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено плаћање.
Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана 81. ЗЈН-а.

5.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:
5.3.3. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава обавезне услове. Додатни услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава обавезне услове, док додатне услове испуњава заједно са понуђачом.
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) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН-а
(наведене у тачкама 1. до 4. овог Упутства), сходно члану 78. ЗЈН-а. Понуђач наводи у понуди да ли
је уписан у регистар понуђача.
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.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
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.

VI. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:
Понуђач подноси понуду на српском језику.
6.2. 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: ЈКП „НАШ ДОМ“ 25260 Апатин, ул. Железничка бр. 4, са назнаком: ,,
НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку број 3/2020 – "Течни кисеоник". Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.02.2020. године 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.
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.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда,
односно 20.02.2020. године у 12:30 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца
ЈКП „Наш Дом“, ул. Железничка бр. 4, Апатин 25260.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати
овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку
наручилац ће објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници у року од три дана од дана њеног
доношења.
6.3. ПАРТИЈЕ:
Јавна набавка није обликована по партијама.
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. 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: ЈКП „Наш Дом“, ул. Железничка бр. 4,
Апатин
25260,
са
назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку број 3/2020 – "Течни кисеоник" - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку број 3/2020 – "Течни кисеоник" - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку број 3/2020 – "Течни кисеоник" - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку број 3/2020 – "Течни кисеоник" - 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.
6.6. 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 (Образац 1. под 1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац Понуде –
Образац 1. под 2)) 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 5. 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.
6.8. 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. 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 5.
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из
групе
понуђача
одговарају
неограничено
солидарно
према
наручиоцу.

6.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде мора навести цене по килограму и укупну цену која се изражава у RSD, са
и без урачунатог пореза на додату вредност. У цену су урачунати трошкови транспорта, царине и сви
други зависни трошкови и исти се не могу посебно тражити. Плаћање се врши по испоруци у року
који понуђач уписује у образац понуде у Модел уговора и који не може бити краћи од 15 дана од дана
испоруке нити дужи од 45 дана по испоруци. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно
плаћање није предвиђено. Уколико понуђач у понуди буде захтевао плаћање аванса, понуда ће се
одбити због битних недостатака исте. Понуђена цена робе је по правилу фиксна и не мења се у току
трајања уговора.
6.9.2. Захтев у погледу рока извршења
На основу спроведеног поступка јавне набавке, закључиће се уговор о испоруци течног кисеоника
који је предмет ове набавке, у свему у складу са датим Моделом уговора који је саставни део
Конкурсне документације и подацима датим у Обрасцу Понуда (Образац бр. 1). Уговор се закључује
на период од годину дана, односно до испоруке целокупне уговорене количине добара а испоруке ће
се вршити према усаглашеној динамици између наручиоца и понуђача, најмање 5.000 килограма по
једној испоруци, и то у року који не може бити дужи од 3 дана од дана испостављања писане
наруџбенице од стране наручиоца.
6.10. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати
понуду.
6.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Понуђене цене морају бити
коначне и не могу се мењати након закључења Уговора или у току извршења.
6.12. 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 Пореској управи, Министарства привреде. Подаци о
заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се
могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
6.13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Понуда мора да садржи: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче,
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор
о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла
у
складу
са
захтевима
из
конкурсне
документације.

При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да
достави:
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује
у проценту од понуђене цене и не може бити нижи од 10% укупне вредности уговора. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од
извршења услуге. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све
своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са
важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
6.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
6.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Наш Дом“, ул.
Железничка бр. 4, Апатин 25260, електронске поште на e-mail h2oapatin@mts.rs или факсом на број
025/772-415) 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, ЈН брoj 3/2020 МВ
Комерцијални назив:
Течни кисеоник
Хемијска формула:

О2

Стандард за испоруку и квалитет:

ЕН 12876:2000 и ЈУС. Х. Ф1.011, Е 948 Кисеоник
(Правилником о квалитету и другим захтевима за
адитиве и њихове мешавине за прехрамбене
производе),ЕУ Пхармакопеја ВИИ (ГМП)

Посебан захтев наручиоца у односу на квалитет:

Напојни гас ЛОX:
садржај кисеоника запрем % > 99,5 < 99,8
садржај азота ппм > 1000
тачка росе 0Ц - 70 при атм.прит
садржај угљоводоника ппм < 20
притисак бар (г) 6
температура 0Ц < 30

Облик испоруке:

Течност плавичасте боје

Транспорт и средства испоруке:

У складу са прописима за транспорт опасних
материја уз означавање у складу са АДР,
аутоцистерном, возилом понуђача или возилом у
закуп. Величину прикључног возила одабрати
сагласно условима локације резервоара течног
кисеоника и локалним саобраћајницама унутар
ограђеног круга ППВ .

Означавање:

Означавање у погледу опасности (ризика) и
сигурности према важећим прописима

Складиштење:

Истакање у криогени изоловани резервоар, В маx
= 6.25м3 , уз обавезне претходне провере
исправности свих припадајућих инструмената,
арматура, опреме и цевних веза у огради
резервоара, од стране испоручиоца-понуђача.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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 o
јавним набавкама.
6.16. 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.
6.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
6.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који у обрасцу понуде наведе краћи рок испоруке. У ситуацији да постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке, наручилац ће позвати понуђаче са
истом најнижом понуђеном ценом и и истим роком испоруке и најповољнију понуду изабрати
жребом.
6.19. 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у Обрасцу 7.
конкурсне документације).
6.20. 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.

6.21. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ који доставља у
оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“. Неће
се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирања понуде.
6.22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у
њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако
ЗЈН-ом 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 најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју
се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона o јавним набавкама.
6.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од
дана истека 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.
6.24. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ:
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или
ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена
ако је неприхватљива. Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року
одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на
основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, конкурсне
документације, услове и захтеве из спецификација. Прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности конкретне јавне набавке. Наручилац је дужан да обустави поступак уколико
нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте
буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). Предметну одлуку наручилац ће
образложити
и
навести
разлоге
обуставе
поступка.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
OБРАЗАЦ 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр
од
за јавну набавку број 3/2020 МВ – "Течни
кисеоник", коју за своје потребе спроводи ЈКП „Наш Дом“
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

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.

OБРАЗАЦ 1.1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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.

OБРАЗАЦ 1.2
ОПШТИ 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

OБРАЗАЦ 1
ПОНУДА
У јавној набавци 3/2020 МВ – "Течни кисеоник", упознати смо са свим условима учешћа у
поступку, наведеном конкурсном документацијом, и дајемо следећу

ПОНУДУ
Ред.
бр.
1

Назив добра са техничким
карактеристикама
2

Јед.
мере
3

1.

Течни кисеоник

кг.

Количина

Јед. цена

4

5

Вредност
(4*5)
6

150.000

Укупно цена без ПДВ:
Укупно цена са ПДВ:

Фабрика воде, Дунавска бб,
Апатин

Место испоруке:
Услови плаћања:

по испоруци у року од

дана

Динамика
испоруке:

Према усаглашеној динамици између наручиоца и понуђача, а најмање 5.000
кг по једној испоруци, и то у року од
дана од доставе писаног налога
наручиоца.

Понуда важи:
дана од дана отварања понуда
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:

Напомена:
Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да прихвата све услове наручиоца наведене у
обрасцу.

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

ОБРАЗАЦ 2 - ИЗЈАВА 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
„Течни кисеоник“ ЈН број 3/2020 МВ поштовао је 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.

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове које понуђач има у вези са овом набавком.
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.
Јед.

Ред.
бр.

Назив добра са техничким
карактеристикама

мере

1

2

3

1.

Течни кисеоник

кг.

Количина

Јед. цена

4

5

Вредност
(4*5)
6

150.000

Укупно цена без ПДВ:
Укупно цена са ПДВ:

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно.

ОБРАЗАЦ 4 – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊAВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Понуђач:
изјављује под кривичном
и материјалном одговорношћу да за набавку „Течни кисеоник“ ЈН број 3/2020 МВ испуњава
све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности из члана 75 и 76. Закона о
јавним набавкама:







Регистровани смо код надлежног органа - Агенције за привредне регистре (о чему смо
доставили доказ у прилогу Понуде).
Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело давања мита и
кривично дело преваре.
Измирили смо доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији.
При састављању понуде поштовали смо обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Испуњавамо све тражене ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у понуди, о чему прилажемо
и доказе.

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

НАПОМЕНА:
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац фотокопирати и
попунити од стране сваког учесника заједничке понуде, односно подизвођача

ОБРАЗАЦ 4а – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 3/2020 – Течни кисеоник, да о томе поседујемо све доказе
прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015), и то:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 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;
 да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе у којој има седиште;
Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за горе наведене обавезне и додатне услове
поднети одговарајуће доказе неведене у делу 6. конкурсне документације. Обавезујемо се да ћемо
без одлагања писмено обавестити 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 исте документовати на одговарајући начин.

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ 5 – МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВOР
о набавци течног кисеоника
Закључен између:
Наручиоца: ЈКП “Наш Дом”,– са седиштем у Апатину, Железничка бр. 4, Апатин 25260 коју
заступа Директор Смиљанић Небојша, МБ: 08023263; ПИБ: 100965918; ТР: 3551036788-69 код Војвођанске банке (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране
и
Извршилац:
Извршилац), ПИБ
друге стране

, М.број:

,ул.
кога заступа

(у даљем тексту:
, с

Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, ЈКП “Наш Дом”,– са седиштем у Апатину, Железничка бр. 4, Апатин 25260, у
складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,14/15 и 68/15) а на
основу Одлуке о покретању јавне набавке број
од
.
.2020. године, спровео поступак
јавне набавке мале вредности "Течни кисеоник", број 3/2020 МВ.
• Да је понуђач,
, доставио понуду број
од
, заведену код
Наручиоца под бројем
, која је саставни део овог уговора;
• Да је Наручилац, ЈКП „Наш Дом“, донео Одлуку о додели уговора број
,
којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача
, са којим се
приступило закључењу уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка течног кисеоника за годишње потребе процеса производње воде, у
поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН 3/2020 , према Конкурсној документацији Наручиоца
бр.
од ................................ 2020. године.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА:
Члан 2.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу набави и испоручи (на адресу Фабрика воде,– са седиштем у
Апатину, Дунавска бб, Апатин 25260) 150.000 килограма течног кисеоника, који одговара стандарду
SRPS H.F1.011 у свему према Понуди Извршиоца број
од
године, која је заведена код
Наручиоца под бројем
дана
године и која је саставни део овог Уговора.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да транспорт и истовар течног кисеоника, који је предмет овог уговора,
обавља у својим судовима. Предметнa опрема у коју ће се истакати течни кисеоник задовољава све
захтеве за посуде под притиском, прописане Правилником о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“ бр. 87/2011).
Испорука предметне хемикалије ће бити извршена у року од годину дана од закључења овог уговора
а према усаглашеној динамици између Наручиоца и Извршиоца односно до испоруке целокупне
уговорене количине добара а испоруке ће се вршити према усаглашеној динамици између наручиоца
и понуђача, најмање 5.000 килограма по једној испоруци, и то у року који не може бити дужи од 3
дана од дана испостављања писане наруџбенице од стране наручиоца.
Појединачна испорука течног кисеоника подразумева преузимање наведене процесне хемикалије из
судова извршиоца и пуњење резервоара за течни кисеоник, на адреси Фабрика воде,– са седиштем у
Апатину,
Дунавска
бб,
Апатин
25260

Извршилац ће обезбедити и проверу техничке исправности судова, евентуалну замену вентила и ако
је то потребно и баждарење истих у складу са Правилником о техничким нормативима за покретне
затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“
број 25/80, „Службени гласник РС“ број 21/2010) и Правилник о покретној опреми под притиском
(Сл.гласник РС бр.30/14).
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу за испоручени течни кисеоник из члана 2. овог Уговора
плати
динара по килограму. Овако утврђена цена је цена без ПДВ, са свим зависним
трошковима набавке, која важи на месту испоруке (Фабрика воде Апатин ул. Дунавска бб ).
Укупна вредност уговора (без ПДВ)
за испоруку 150.000 килограма течног кисеоника .............
динара
ПДВ (20%): ..........................................................................
динара
Вредност уговора са ПДВ:...................................................

динара

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање испорученог течног кисеоника изврши у року
дана од дана
испоруке. Плаћање се врши уплатом на рачун извршиоца. Обавезе које доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА:
Члан 6.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу пре потписивања Уговора преда:


једну "соло" меницу са меничним писмимом-овлашћењем, са клаузулом "без протеста"
као гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора, са
роком важења до коначног извршења посла.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 7.
Све евентуалне спорове, који проистекну из овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени
представници уговорних страна.
Члан 8.
Уколико евентуални неспоразуми не буду могли бити решени на унапред предвиђен начин, за
настале спорове биће надлежан стварно и месно надлежан суд.
Члан 9.
Саставни део овог Уговора су: Конкурсна документација Наручиоца бр. _____ од
године и
Понуда Извршиоца број
од
године, која је заведена код Наручиоца под бројем
дана
године.
Члан 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од чега свака уговорна страна задржава по 2
(два) примерка.
У Апатину, дана,
НАРУЧИЛАЦ

2020. године
ДОБАВЉАЧ

ОБРАЗАЦ 6 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА
Изјављујемо да је понуђач (група понуђача) за припремање понуде за предметну јавну набавку имао
следеће трошкове.

Р.број. Трошкови
1.
2.
3.
УКУПНО:

Износ динара

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

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. У случају да не жели да
наведе трошкове припремања понуде, понуђач ће прецртати образац, парафирати и оверити
печатом

ОБРАЗАЦ 7 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
, понуду подноси независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава се односи на поступак јавне набавке мале
вредности за набавку „Течни кисеоник“ ЈН број 3/2020 МВ, а у смислу члана 26. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум .............. 20

године

Напомена:
Образац 4. "Изјава о независној понуди“, попуњава Понуђач, а уколико наступа са подизвођачима или
уколико се ради о заједничкој понуди, потребно је да се исти копира у довољном броју примерака, да
се попуни и достави за сваког учесника у понуди.

