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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015. и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и
41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-10/2019
(деловодни број Одлуке 990/19 од 10.09.2019. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број ЈНМВ-10/2019. деловодни број Решења 991/19
од 10.09.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит сушени)
ЈНМВ бр. 10/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавезе чл.75.ст.2 ЗЈН
Образац изјаве понуђ.о финан.обезбеђењу уговора
Менично писмо - овлашћење

Страна
3
3

4
5
9
19
24
28
29
30
31
32

Укупан број страна конкурсне документације за поступак јавне набавке мале
вредности је 33.

Страна
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ВОДОВОД МИОНИЦА“ Мионица.
Адреса: Војводе Мишића 23, 14242 Мионица.
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodmionica.rs
ПИБ: 101391280
Матични број: 07134657
Шифра делатности: 3600
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ- 10/2019
сушени комад-коцка (лигнит сушени).

је набавка добара – Набавка угља

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Зоран Ђурић,
Е - mail адреса (или број факса): jkpvodovodm@gmail.com,

или

014/3422-259

(радним даном од 8-14ч.)
5. Рок за достављање понуда и отварање понуда:
Понуду доставити на адресу: ЈКП “Водовод Мионица“, ул. Војводе Мишића
23,14242 Мионица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка
угља сушени комад-коцка (лигнит сушени), ЈНМВ бр 10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20.09.2019.године до 11,00 часова .
6. Отварање понуда
Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 20.09.2019. године, са почетком у 12ºº
часова у просторијама ЈКП „Водовод Мионица“, Војводе Мишића 23, 14242 Мионица и
могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници
понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, пре почетка
јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ-10/2019 је набавка добара – Набавка угља
сушени комад-коцка (лигнит сушени).ОРН: 09111100 Угаљ.

2.

Партије: Предмет набавке није обликован по партијама.

Страна
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЦЕНАМА
За набавку добара – Набавка угља сушени комад- коцка-30-60mm (лигнит сушени) за грејну сезону 2019/2020. године
75 тона (сопствени превоз купца), ЈНМВ 10/2019
Спецификација јавне набавке:
Ред.
Бр.
1.

Назив добра

СУШЕНИ УГАЉ комадкоцка (лигнит сушени)

Јед. мер.

количина

тона

75

Јед. цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

ПДВ

Укупна
цена са ПДВ-ом

У К У П Н О:
Квалитет угља мора бити у складу са декларацијом произвођача. Доказ:Сертификат о испитивању квалитета (фотокопија)
Напомена у погледу рока и начина испоруке добра: Сукцесивно, према захтеву купца у току грејне сезоне 2019./2020
године. Испорука угља врши се у седишту продавца F-co - утоварено на утоварном месту Продавца у превозно средство
Купца. (Прва испорука од 25 тона најкасније до 15.10.2019. године, друга испорука 25 тона најкасније до 20.12.2019.године,
трећа испорука 25 тона најкасније до 20.02.2020.године).
НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у складу са својим потребама купује напред наведене количине, стим
да не мора купити целокупну количину из предметне јавне набавке.
М.П.

Понуђач

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
и 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2.Закона.)
5) Понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН који се
односе на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет:
a. Финансијски капацитет: У претходне три пословне године остварени су
финансијски приходи од продаје предметних (истих или сличних
предметним) добара у минималном износу од 3.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
b. Пословни капацитет: У претходне три пословне године понуђач је
закључио најмање три уговора за продају предметних добара (истих или
сличних предметним).
c. Технички капацитет: Понуђач има у свом власништву или ангажује једну
машину за утовар предметних добара.
d. Кадровски капацитет: Понуђач има у сталном радном односу или на
одређено време најмање једно лице које ради на утовару предметних
добара (има важећу дозволу за управљање машином за утовар)
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75 став 1.
тач. 1) до 3) Закона.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке – Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит
сушени), број јавне набавкe ЈНМВ-10/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно обавезне и додатне услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде;
5) Понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН и
конкурсном документацијом, који се односе на финансијски, пословни,
технички и кадровски капацитет.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке – Набавка угља сушени комад-коцка
(лигнит сушени), број јавне набавкe ЈНМВ-10/2019, испуњава све услове из чл.
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном
језику, мора бити преведена на српски језик и оверена 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: ЈКП „ВОДОВОД МИОНИЦА“ Војводе
Мишића 23, 14242 Мионица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –
Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит сушени), ЈНМВ бр 10/2019 - НЕ

ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20.09.2019. године до 11ºº часова. Отварање понуда ће се обавити јавно, дана
20.09.2019. године, са почетком у 12ºº часова, у просторијама Секретара ЈКП
„Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића 23, 14242 Мионица. Наручилац ће, по
пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди 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.
Понуђачи су дужни да, уз понуду, поднесу доказе о испуњености услова према
члану 77. Закона о јавним набавкама и друга документа и обрасце захтеване
конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи:
1. Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Поглавље VI.
2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача и сваког
понуђача из групе понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом)– у поглављу
IV одељак 3;
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за подизвођача (попуњен, потписан и
оверен печатом) – у поглављу IV одељак 3;
4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен
печатом) – Поглавље IX;
5. МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом) – Поглавље VII;

6. Потписану и печатом оверену Техничку спецификацију – Поглавље III;
7. СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само
понуђачи који подносе заједничку понуду);
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ да је поштовао обавезе из члана 75.ст. 2. ЗЈН(попуњен,
потписан и оверен печатом) – у поглављу X;
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора
(попуњен, потписан и оверен печатом) – у поглављу XI .
НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде (Поглавље VIII) не
представља обавезну садржину понуде, а понуђач може као саставни део
понуде да достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
печатом оверен Образац трошкова припреме понуде.

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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 „ВОДОВОД
МИОНИЦА“ Мионица, Војовде Мишића 23, 14242 Мионица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка угља сушени комад
-коцка (лигнит сушени), ЈНМВ-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка угља сушени комадкоцка (лигнит сушени), ЈНМВ-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка угља сушени комадкоцка (лигнит сушени), ЈНМВ-10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка угља сушени
комад-коцка (лигнит сушени), ЈНМВ-10/2019 - 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити

Страна

10/33

Јавно комунално предузеће

„ВОДОВОД МИОНИЦА”
Војводе Мишића 23
14242 Мионица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За набавку добара – Набавка
сушени комад- коцка (лигнит
сушени)

Шифра
Јавне
набавке:
ЈНМВ10/2019

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној
набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача,
саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име
за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара
задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
-

Купац ће извршити плаћање уговорених количина угља пре преузимања
на основу издате профактуре од стране Добављача.
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- Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.
9.2. Захтев у погледу рока и начина испоруке добара:
Сукцесивно, према захтеву купца у току грејне сезоне 2019/2020. године
Испорука угља врши се у седишту продавца F-co - утоварено на утоварном
месту Продавца у превозно средство Купца (Прва испорука од 25 тона
најкасније до 15.10.2019. године, друга испорука 25 тона најкасније до
20.12.2019. године, трећа испорука 25 тона најкасније до 20.02.2020.године).
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 на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и
друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
Рок важења уговора је до 31.03.2020. године.
Уговор ће престати да важи и пре 31.03.2020. године, односно до
утрошка предвиђених средстава за предметну јавну набавку. .
Уговорена цена је фиксна и може се мењати само уколико је промени
произвођач добра и то у висини промене цене код произвођача.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република
Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе могу
се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
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средине: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике,
развоја и заштите животне средине Републике Србије, адреса: Немањина 2226, Београд, Србија, интернет адреса: www.merz.gov.rs) адреса Агенција за
заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а; Београд, Србија, интернет
адреса Агенције за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 11 и 22-26, Београд,
Србија, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач
се обавезује да уз закључени уговор преда наручиоцу бланко соло меницу за
добро извршење посла, која ће 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 (користити
менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као
поглавље број X), са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора 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, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са
навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је
најмање 30 дана дужи од дана престанка важења уговореног/гарантног рока.
Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим
ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство
обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испоручи добра
уговореног квалитета, уколико не испоручи у уговореном року и уколико не
испоштује цене уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања
рачуна на усаглашавање.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца ЈКП „Водовод Мионица“ Војводе Мишића 23, 14242 Мионица,
електронске поште на e-mail: jkpvodovodm@gmail.com, или факсом на број
014/3422-259] ,радним даном (пон.-петак од 8-14 час.)тражити од наручиоца
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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, ЈНМВ бр.10/2019., Набавка угља
сушени комад- коцка (лигнит сушени), ”. 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. Tражење 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.
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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла. Меница за
добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12.
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора
да се продужи.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.
Рангирање понуда ће се вршити на основу следећих елемената критеријума и
пондера одређених за те елементе критеријума:
Максималан број пондера = 100
Укупан број пондера добија се према формули УП=Ц+У
Ц – укупна цена угља без ПДВ-а
У– друмска удаљеност у километрима места утовара угља у теретно
возило наручиоца до седишта Наручиоца (Мионица,Војводе Мишића
бр.23, 14242 Мионица)
Понуди са најнижом понуђеном укупном ценом (Ц),без ПДВ-а, додељује се
максималан број пондера - 60 пондера.
Број бодова по овом елементу критеријума за остале понуде израчунава се
према формули:
Ц=[Најнижа понуђена укупна цена х максимални број бодова (60)] /
[Понуђена цена из понуде која се рангира]
Понуди Понуђача који је најближи седишту наручиоца (У)km додељује се
максималан број пондера - 40 пондера.
Број пондера по овом елементу критеријума за остале понуде израчунава се
према формули:
У=[Удаљеност понуђача који је најближи седишту Наручиоца х
максимални број бодова (40)] / [Удаљеност понуђача из понуде која се
рангира]
Најповољнија понуда је она која има највише пондера !
Седиште ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица у Мионици,Војводе Мишића 23.
Понуђачи сами наводе удаљеност места утовара или свог складишта из кога ће
се Наручилац снабдевати добрима из предмета ове јавне набавке, а Наручилац
задржава право да у случају сумње сам изврши мерење удаљености од места
утовара или њиховог складишта до седишта ЈКП “Водовод Мионица“ Мионица.
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 број пондера биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио нижу цену угља. Уколико и након тога две или више понуда
имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је први доставио
своју понуду наручиоцу.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА






–

НЕИЗВРШЕЊЕ

ОБАВЕЗА

ПО

РАНИЈЕ

Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године у поступку јавне набавке:
1) Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.
2) Учинио повреду конкуренције.
3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.
4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
предходне три године.
Доказ из предходног става може бити:
1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року.
5) Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са
пројектом, односно уговором.
6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата
на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи.
7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
 Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена или неприхватљива.
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.
 Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.
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23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу искључиово у писаној форми послатој
путем поште на адресу наручиоца, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом 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 три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет 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, 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 члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Сходно одредбама 151 .Закона је прописано да захтев за заштиту права мора
да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона. С тим у вези,
сходно одредбама члана 156. Закона подносилац захтева је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара на рачун: 840-30678845-06,модел
97 у делу позив на број уписују се подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтева за заштиту, са сврхом уплате-такса за ЗЗП, назив наручиоца,
број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
корисник-буџет Републике Србије. Детаљи уплате се могу наћи на web адресу
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона. За све што није посебно прецизирано овом конкурсном
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документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/2012,14/2015. и 68/2015).

Обавештење: приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна!
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит сушени), ЈНМВ-10/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице
овлашћено
уговора

за

потписивање

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
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: угаљ сушени комад- коцка-30-60mm (лигнит сушени)
за грејну сезону 2019./2020. године- 75 тона (сопствени превоз купца), ЈНМВ 10/2019
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Купац ће извршити плаћање
уговорених количина угља пре
преузимања на основу издате
профактуре
од
стране
Добављача.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде:
Напомена: не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда
Сукцесивно, према захтеву купца
у току грејне сезоне 2019./2020.
године. Испорука угља врши се у
седишту продавца F-co - утоварено на
утоварном
месту
Продавца
у
превозно средство Купца.
(Прва испорука од 25 тона најкасније
до 15.10.2019. године, друга испорука
25 тона најкасније до 20.12.2019.
године, трећа испорука 25 тона
најкасније до 20.02.2020.године).

Рок и начин испоруке добра:

друмска удаљеност у километрима места
утовара
угља
у
теретно
возило
наручиоца
до
седишта
Наручиоца
(Мионица,Војводе Мишића бр.23, 14242
Мионица).

Датум

_________________км

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ УГЉА бр. JНМВ 10/19
о додељивању јавне набавке за набавку добара – 75 тона сушеног угља за грејну сезону
2019/2020., који су дана _________ 2019. године закључили:
1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(у даљем тексту: Продавац), с једне стране и
2. Јавног комуналног предузећа „Водовод Мионица“ Мионица, ул. Војводе Мишића
23, ПИБ: 101391280, мат.број 07134657, шифра делатности 3600, текући рачун: 1606988-64 банка „Интеса, које заступа директор Миливоје Павловић (у даљем тексту:
Купац), с друге стране
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Овим уговором уговорне стране сагласно уређују питања продаје угља Купцу, и то:
1. врсту, количину, динамику испоруке и цену угља који се продаје,
2.
међусобна права и обавезе,
3.
начин плаћања угља,
4.
друга питања од значаја.
ВРСТА, КОЛИЧИНА, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ И ЦЕНА
Члан 2.
Продавац се обавезује да испоручи 75 тона сушеног угља-лигнит (комад-коцка) , а Купац да га
преузме у периоду од 15.10.2019.г. до 01.03.2020.године
р.бр.

врста угља

1.

Лигнит сушени комад коцка

jед.мере
t

количина

цена/дин
са ПДВ

вредност/дин

75

Купац је упознат са произвођачком декларацијом угља и стандардима по којима се угаљ
производи.
Члан 3.
Испорука угља врши се у седишту продавца F-co - утоварено на утоварном месту Продавца у
превозно средство Купца.
Члан 4.
Уговорне стране сагласне су да при свакој испоруци и пре утовара угља у теретно возило,
Превозилац мора предати продавцу уредно овлашћење у писаној форми издато и оверено од
стране Купца са личним подацима превозиоца и позивом на број уговора по коме се врши
испорука.
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Члан 5.
Уговорене количине угља Продавац ће испоручити, а Купац преузети према следећој динамици:
- прва испорука од 25 тона – најкасније до 15.10.2019. године,
- друга испорука од 25 тона-најкасније до 20.12.2019. године,
- трећа испорука од 25 тона-најкасније до 20.02.2020.године.
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да уз закључени уговор достави Наручиоцу:
- бланко соло меницу за добро извршење посла, потписану и оверену, са меничним
овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 10% од укупне вредности добара из чл. 2.
овог уговора без ПДВ-а и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у
Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о
регистрацији менице од стране пословне банке;
Члан 7.
Уговорене количине угља Продавац ће фактурисати, а Купац плаћати по ценама важећим на дан
пријема авансне уплате по профактури Продавца.
Члан 8.
У складу са уговореном динамиком, Продавац отпрема Купцу уговорене количине угља, У
СВЕМУ ПРЕМА СПЕЦИФИКАЦИЈИ КУПЦА ЈНМВ-10/19 И ПРИХВАЋЕНОЈ ПОНУДИ
ПРОДАВЦА.
МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 9.
Уколико Купац не може да преузме количине у складу са уговореном динамиком у обавези је да
најмање 15 дана раније о томе обавести Продавца.
Уколико Купац, без обавештења из става 1. овог члана, не преузме уговорене количине угља из
члана 4. овог уговора у складу са уговореном динамиком, Продавац није у обавези да
непреузете количине испоручи у наредном месецу.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да, у случају немогућности испоруке у складу са овим уговором
због више силе или других оправданих разлога, Купац нема право на накнадну испоруку или
накнаду на име неиспоручених количина угља.
Оправданим разлогом у смислу овог уговора сматра се: промена експолоатационих услова,
немогућност железнице да обезбеди довољан број вагона, недостатак електричне енергије и
ванредни ремонти производних и транспортних постројења.
О настанку више силе или оправданог разлога у смислу овог члана, уговорне стране су дужне
међусобно се благовремено обавештавати.
Члан 11.
Количина испорученог угља утврђује се на ваги Продавца. На писмени захтев Купца, мерење се
може извршити и на најближој ваги железнице, с тим што трошкове мерења сноси Купац.
Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 часа од од пријема угља достави
Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и потписану од
стране овлашћеног лица Купца. Уговорне стране су сагласне да неуредне и неблаговремене
достављене рекламације Продавац неће разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у
случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
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У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари и чува до коначног решења, односно
договора уговорних страна о начину решења проблема.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да сви ризици везани за транспорт угља до одредишта Купца од
тренутка предаје угља од стране Продавца превозиоцу, падају на терет Купца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 13.
Купац је дужан да изврши плаћање уговорених количина угља пре преузимања на основу
издате профактуре од стране Продавца.
Продавац је дужан да Купцу испостави фактуру за испоручени угаљ у року од 1 (једног) дана
од дана отпреме робе.
Уколико вредност испоручених количина угља прелази висину уплаћеног аванса, Купац је
дужан да плати разлику вирманом у року од 8 дана.
ДРУГА ПИТАЊА
Члан 14
Уговорне стране су сагласне да овај уговор важи до 31.03.2020. године, односно до
утрошка предвиђених средстава за предметну јавну набавку.
Члан 15.
Продавац може раскинути овај уговор уколико Купац из неоправданих разлога не преузме
уговорену количину угља.
Продавац је обавезан да обавести Купца о раскиду уговора, најкасније у року од 15 дана од
дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорених обавеза. Обавештење о
раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.

Члан 16.
Купац може раскинути овај уговор из следећих разлога:
1. уколико Продавац неоправдано не поштује уговорену динамику испоруке угља,
2. уколико Продавац у року од 15 дана од дана настанка више силе или другог оправданог
разлога, не обавести Купца о томе.
Купац је обавезан да обавести Продавца о раскиду овог уговора, најкасније у року од 15 дана
од дана када му је доставио писмену опомену за испуњење уговорених обавеза. Обавештења о
раскиду уговора врши се препорученом поштанском пошиљком.
Члан 17.
Свака уговорна страна дужна је да све обавезе настале пре раскида овог уговора испуни у року
од 15 дана од дана достављања обавештења о раскиду.
Члан 18.
Све евентуалне потребе за променом основног Уговора о продаји угља, уговорне стране ће
регулисати Анексом уговора.
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Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, у духу
добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у
Ваљеву.
Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања овлашћених лица уговорних страна.
Члан 21.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава свака
уговорна страна.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
ЗА КУПЦА
Директор,
____________________________
Миливоје Павловић,грађ.инж.

ЗА ПРОДАВЦА
_________________________
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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, за јавну набавку – Набавка угља сушени комад- коцка
(лигнит сушени) ЈНМВ бр. 10/2019, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке – Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит
сушени) ЈНМВ бр. 10/2019, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
РС'', број 124/12,68/15 ), дајем:

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75 СТАВ 2
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам (
смо ) у поступку ЈНМВ број 10/19, наручиоца ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица,
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем
( мо ) да немам забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Дана
________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена:
У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем
овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача
Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ
СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА
За јавну набавку добара:Набавка угља сушени комад- коцка (лигнит сушени)
ЈНМВ бр. 10/2019,за потребе ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач:
_____________________________________________________________,
из
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми
буде додељен уговор: - приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу,у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном
овлашћењу – писму. Меница за добро извршење посла мора да важи још 10
(десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених
обавеза. Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних
обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује
средство финансијског обезбеђења.

У _____________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
Дана:_________________
М.П.
_____________________________
Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

Страна

31/33

Јавно комунално предузеће

„ВОДОВОД МИОНИЦА”
Војводе Мишића 23
14242 Мионица

XII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За набавку добара – Набавка
сушени комад- коцка (лигнит
сушени)

Шифра
Јавне
набавке:
ЈНМВ10/2019

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени
гласник РС” бр.57/2004, 82/2004),
ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ:
Назив
предузећа:__________________________________________________________
Седиште/адреса:_____________________________________________________
Матични број: _____________________________, ПИБ: ____________________
Текући рачун: _______________________, Пословна
банка:___________________
Издаје Менично писмо – овлашћење за корисника сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац):




ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића 23, 14242 Мионица
ПИБ: 101391280,
Текући рачун: 160-6988-64, Банка Интеса.

Дужник – издаваоц менице ________________________________________ из
_______________________, Вам предаје једну бланко, оверену и потписану
соло меницу број _________________________________, као гаранцију за:
___________________________________________________________________
(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију).
1. да ће изабрани понуђач приступити потписивању Уговора,
2. за добро извршење посла,
Бланко соло меница је издата за износ од _________ % укупне вредности
предметне набавке без ПДВ-а, за набавку број ЈНМВ 10/2019, партију број
_________/___________(уколико је набавка обликована по партија) назив
набавке За набавку добара – Набавка угља сушени коцка (лигнит сушени) за
грејну сезону 2019./2020. године – 75 тона (сопствени превоз), назив партије
_________________/___________________ (уколико је набавка обликована по
партијама) што износи ________________________________ динара без ПДВа.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим
прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____________________
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из
__________________,
ул.
__________________
бр._______
и
представништво у __________________, ул. ________________________
бр.______, ___________________________, а у корист Повериоца ЈКП
„Водовод Мионица” Мионица ул. Војовде Мишића 23, 14242 Мионица, ПИБ:
101391280, Текући рачун: 160-6988-64, Банка Интеса.
Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да
наплату изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и
да поднети налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања
редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник)
да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или стављања било
каквог приговора, односно приговора повлачења и отказивања налога за
наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из
предметног Уговора.
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до
промене лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и
других промена од значаја за правни промет.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
Дужника,________________________________, ЈМБГ: ____________________,
функција у привредном субјекту: _______________________________________.
Ово менично писмо – овлашћење је сачињено у два истоветна примерка од
којих је један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник.
У ____________________, ___________. год.
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК
_______________________________
_
(печат и потпис овлашћеног лица
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