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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.
404-332/2019-IV од 05.06.2019. припремљена је:
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
у поступку јавне набавке мале вредности добара
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Назив наручиоца: Општинска управа општине Апатин
Адреса: Српских владараа бр. 29; 25260 Апатин
Матични број: 08350957
ПИБ:101269416
Интернет страница наручиоца: www.soapatin.org
1.2. 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.
На поступак јавне набавке примењиваће се:
 Закон о јавним набавкама
 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним
набавкама (Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10);
и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне набавке.)
1.3. Предмет јавне набавке бр. 31/2019 је набавка добара - Набавка противградних ракета за
подручје општине Апатин
1.4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
1.6. Контакт лице или служба:
Лица за контакт:
Жељко Киш poljo@soapatin.org
Нађа Вујовић nadja.vujovic@apatin.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка 50 противградних ракета за
подручје општине Апатин, а ради доделе - закључења уговора
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН: 24613000 - Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и
пиротехнички производи
Напомена уколико се набавка спроводи по партијама
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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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.
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ОСНОВНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАКЕТА домета од 7.300 до 7.900 m- 25
комада
Ракете по начину лансирања са и без динамичког удара, са линијским начином исејавања
реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900 m испаљене се надморске висине 0 m метара под
елавационим углом од 85°, које се користе на надморским висинама лансирних места испод 500 м,
које носе минимум 400 грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму
пиротехничке смеше минимум 1012 честица.
ОПИС
КАРАКТЕРИСТИКЕ

Реагенс

Калибар
ракете/лансирне цеви
Активирање полетања
из лансера

ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На бази сребро јодида (AgJ), масe по ракети ≥
400 gr, са активношћу ≥ 1012 честица по граму
пиротехничке смеше на температури испитивања
од –10˚ С.
Прилагођен различитим типовима
атестираних лансера лансера у систему
противградне заштите:
1. Са динамичким ударом лансирна цев од 60
mm до 71 mm,
2. Без динамичког удара 75 ± 10 mm
Електричним путем, вредности отпора да се
крећу у границама декларисаних
карактеристика за уграђену припалу од 0,9 до
2,5Ω

ПОНУЂЕНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
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ОСНОВНЕ ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАКЕТА домета до 6.100 m- 25 комада
Ракете по начину лансирања са и без динамичког удара, са линијским или касетним начином
исејавања реагенса, вертикалног домета до 6.100 m испаљене се надморске висине 0 m метара под
елавационим углом од 85°, које се користе на свим надморским висинама лансирних места, које
носе од 400 грама до 480 грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму
пиротехничке смеше минимум 1012 честица.
ОПИС
ЗАХТЕВАНЕ
ПОНУЂЕНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
На бази сребро јодида (AgJ), масe
по ракети ≥ 400 gr, са активношћу ≥
1012 честица по граму пиротехничке
смеше на температури испитивања
од –10˚ С.
Реагенс
Прилагођен различитим типовима
атестираних лансера лансера у
систему противградне заштите:
1. Са динамичким ударом лансирна
Калибар
цев од 60 mm до 71 mm,
ракете/лансирне
2. Без динамичког удара 75 ± 10 mm
цеви
Електричним путем, вредности
отпора да се крећу у границама
декларисаних карактеристика за
Активирање
полетања из лансера уграђену припалу од 0,9 до 2,5Ω
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ОДАБРАНИ
ПОНУЂАЧ
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА
 Понуђач се обавезује да ће противградне ракете које су предмет овог уговора испоручити у
свему према конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за израду,
контролу и пријем, овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест Решење за стављање у промет од стране надлежног МУП-а.
 Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне ракете
достави Наручиоцу и декларацију о квалитету.
 Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет
противградних ракета, под условом да се Наручилац у свему придржава Упутства о
транспорту, складиштењу, манипулацији и руковању са противградним ракетама.
 Наручилац задржава право да пре испоруке упути свог представника на квалитативни
пријем поједине серије противградних ракета у фабрику Понуђача. Квалитативни пријем
противградних ракета које су предмет овог уговора Наручилац ће обавити по усаглашеном
“Програму квалитативног испитивања производне серије”. Утрошене противградне ракете
за статичка испитивања, која су саставни део квалитативног пријема, падају на терет
Понуђача. Трошкови анализе реагенса и рада представника Наручиоца падају на терет
Наручиоца.
 Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке грешке, у
току гарантног рока пада на терет Понуђача.
 На терет Понуђача пада и материјална и не материјална штета нанета трећим физичким и
правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система одбране од града,
настала неисправношћу-лагањем противградних ракета, која су последица производно технолошке грешке. Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке
грешке подразумевају се оне које нису извршиле своју наменску функцију а основне
неисправности су садржане у следећем:
- Да је ракета експлодирала - сагорела у лансеру,
- Да је ракета превремено експлодирала по полетању,
- Да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала,
- Да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала,
- Да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао, а прогорео је,
- Да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао,
- Да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао.
- Неполетање ракете као последица технолошке грешке.
 Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за
сваку појединачну противградну ракету у току спровођења дејства о чему редовно,
једанпут месечно, извештава Понуђача. На крају сезоне одбране од града, путем
обострано потписаног и овереног записника утврђује се обавеза Понуђача за накнаду
неисправних ракета испоруком нових.
 Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом
основних неисправности, утврдиће заједничка комисија Понуђача и Наручиоца.
 Материјалну штету на лансирним уређајима утврђује комисија Наручиоца у динарској
противвредности о чему писмено, на крају сезоне одбране од града, обавештава
Понуђача који је у обавези да регистровану штету надокнади.
 Понуђач је у обавези да обавезе из претходних ставова испуни најкасније до 01.03.
наредне године.
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 У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности
противградних ракета, као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се
обавезује да писмено - записнички, у року од 48 сати по пријави са терена, обавести
Понуђача. Записник обавезно садржи следеће податке:
- Са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету,
- Кратак опис неисправности - лагања,
- Из које је серије-рате неисправна противградна ракета и
- Кратак опис причињене штете са проценом.
Понуђач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести
Наручиоца о слању свог представника на место настанка штете ради заједничке процене
штете (Понуђач, Наручилац и оштећени), на основу које Понуђач врши надокнаду,
директно оштећеном лицу и о томе обавести Наручиоца најкасније до 01.03. наредне
године.
 Понуђач гарантује квалитет испоручених предметних ракета, са процентом неисправности
током експлоатационог периода мањим од 2% утрошених ракета.
 Наручилац задржава право да у случају да
проценат укупних функционалних
неисправности прелази 2% од утрошених противградних ракета одређене производне
серије, обустави даљу употребу и изврши повлачење ракета са противградних станица.
Повучене противградне ракете доставиће се на поправку, а трошкови повлачења падају на
терет Понуђача. У случају да Понуђач не прихвати констатовану неисправност већу од 2%
и не предузме мере за поправку ракета из дотичне призвдодне серије, Наручилац задржава
право да затражи реатестовање производне серије од, за то, надлежне институције. У
случају потврде навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на терет Понуђача.
 Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну-контејнерску амбалажу.
Наручилац и Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним
споразумом у складу са захтевом Понуђача и могућности Наручиоца.
 Уз противградне ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу:
-Копију Решења о стављању у промет - Атест надлежног МУП-а,
-Документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат
Атест - Решење о стављању у промет.
-Упутства за руковање, чување, одржавање итд.

7

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистaр;
Доказује се: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из
регистра надлежног Привредног суда
2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне срединe, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказује се: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежносг суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова понуђач као и његов
законски заступник (уколико има више законских заступника – за сваког од заступника
појединачно) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
3./
4. 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.
Доказује се: Уверењем пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверењем надлежне локалне самоуправе да је
понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказује се: достављањем важеће дозволе надлежног органа (решења којим се одобрава
производња и стављање у промет издатог од стране Министарства унутрашњих
послова
Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), понуђач доказује
достављањем Изјаве о испуњености услова којом понуђач под материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, сагласно члану 77. став 4.
наведеног закона, при чему наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели
уговора, може затражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова. У овом случају доказ из члана 77. став 1. тачка 2) до 4) не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) доказује се достављањем важеће
дозволе надлежног органа (решења којим се одобрава производња и стављање у
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промет издато од стране Министарства унутрашњих послова и представља обавезан
услов Конкурсне документације.
Овај доказ може се доставити у неовереној копији, с тим што наручилац задржава
право да може захтевати од понуђача, пре доношења одлуке о додели уговора чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену фотокопију наведеног доказа.
У случају подношења понуде са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а услов из члана 75. став 1. тачка 5)
подизвођач мора да испуњава у делу набавке који ће он извршити.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери
подизвођачу, обавезан је да:
- учествовање подизвођача у јавној набавци наведе у својој понуди,
- да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%,
- да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача,
- да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору,
- да испуњеност услова за подизвођача из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, понуђач
докаже достављањем Изјаве о испуњености услова којом подизвођач под материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове,
-да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) докаже достављањем важеће дозволе
надлежног органа.
понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача Понуду може поднети група

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. тачка
1. до 4, а остале услове о захтеваном финансијском, техничком и кадровском капацитету
прописаном конкурсном документацијом група понуђача испуњава заједно.
Услов из члана 75. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи из заједничке понуде одговарају према наручиоцу неограничено солидарно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда се даје на српском језику.
2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САЧИЊЕНА
Понуђач је дужан да испуњава обавезне услове дефинисане чланом 75. став 1. од
тачке 1. до тачке 5. Закона о јавним набавкама дефинисане Конкурсном документацијом,
које се доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин
дефинисан Конкурсном документацијом.
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима,
потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са
Конкурсном документацијом.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за
понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу
понуђача то ће учинити овлашћени представник групе понуђача.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 ( три) дана од дана
настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да
је документује на прописан начин.
Понуда се припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуде и
конксурсном документацијом.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће обрасце:
Образац бр. 1. – Образац понуде
Образац бр. 2. – Образац структуре понуђене цене
Образац бр. 3. – Изјава о испуњености обавезних услова
Образац бр. 4.– Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став2.ЗЈН
Образац бр. 5. – Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. 6. – Образац изјаве о независној понуди
Образац бр. 7. – Моел уговора
Образац бр. 8. – Образац изјаве о прихватању услова из ЈП и КД
Образац бр. 9. – Изјава понуђача да је ималац права интелектуалне својине
Понуда коју подноси понуђач мора да садржи: - Важећа дозвола надлежног органа
(решење о издавању одобрења за обављање делатности производње и стављања у промет
производа
3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА.
Понуда са варијантама није дозвољена.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.
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СТАВ 6 ЗАКОНА
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:
Општинска управа општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, 25260 Апатин
„Измена понуде за јавну набавку добара – “Набавка противградних ракета за подручје
општине Апатин.”, ЈН бр 31/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Набавка противградних ракета за подручје
општине Апатин.”, ЈН бр 31/2019- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Набавка противградних ракета за подручје
општине Апатин.”, ЈН бр 31/2019- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара “Набавка противградних ракета за
подручје општине Апатин.”, ЈН бр 31/2019 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.
5. ОБЛИЦИ НАСТУПАЊА
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Лица у стечајном и ликвидационом поступку не могу учествовати у поступку
јавне набавке
6. ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу или
групи подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди назив подизвођача, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити сваком од подизвођача ( не може бити већи од 50%) и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза без обзира на број подизвођача.
7. ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ (ГРУПИ ПОНУЂАЧА) КОЈИ ПОНУДУ ПОДНОСЕ
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли понуду подноси испред групе понуђача као
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заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садрже 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 који ће бити извршено плаћање
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама.
8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Плаћање за извршене услуге се врши на основу месечно испостављених оверених
рачуна у року од 45 дана од дана пријема истих.
Плаћање се врши уплатом на рачун вршиоца услуге.
9. НАЧИН ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, РОК ПЛАЋАЊА И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ РОБЕ
Место испоруке: РАДАРСКИ ЦЕНТАР БАЈША.
Авансно плаћање није дозвољено.
Плаћање се врши по испоруци и испостављеним фактурама. Понуђач ће
се обавезно
изјаснити о року испоруке.
10. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Укупна цена за планиране количине служи као основ за рангирање понуда.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у
складу са чл. 92. Закона
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач назначио у понуди. Наручилац ће
као поверљиве третирати податке у понуди у документима који су означени као такви,
односно који у горњем десном углу садрже ознаку «ПОВЕРЉИВО» као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица. Уколико се поверљивим сматра само одређени
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податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да
буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено «ПОВЕРЉИВО», а
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су значајни за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за јавно отварање понуда
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњење у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране
понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију сачини
одговор у писаном облику и објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Тражење и давање додатних информација и појашњења у вези са припремањем
понуде усменим путем није дозвољно.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа што је
друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају
разлике јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду уколико понуда:
1. није благовремена
2. поседује битне недостатке
3. ниje одговарајућа
4. није прихватљива
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1. Благовремена понуда је она понуда која је примљена од стране Наручиоца у
року одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по
окончању поступка за отварање понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
2. Битни недостаци понуде су:
2.1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2.2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
2.3. Уколико је пониђени рок важења понуде краћи од прописаног,
2.4.Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
3. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утрђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4. 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
јавне набавке.
Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у
овереној затвореној коверти на адресу наручиоца: Општинска управа општине Апатин, ул.
Српских Владара 29, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: “Не отварати –
набавка добара“, бр. 31/2019, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести пун
назив, адресу, број телефона и факса. Понуђача као и име особе за контакт и е-маил.
Рок за подношење понуда – 18.06.2019. године до 12,00 часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће
се неблаговременом.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде.
Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских Владара
29, дана 18.06.2019. године са почетком у 13,00 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.
14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза у вредности до 15% од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом
«без протеста», са роком доспећа «по виђењу». Меница ће бити активирана ако понуђач не
испуни или неуредно испуни своју уговорену обавезу.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Уговор се додељује по критеријуму најниже понуђене цене.
Уколико постоје два или више понуђача са истом понуђеном ценом, наручилац ће
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уговор о јавној набавци доделити понуђачу који нуди краћи рок извршења услуге.
16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ да сноси накнаду за коришћење патената, као и
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.
17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН (у даљем тексту:
подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 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 овим 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 3 (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. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, 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 5 (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 понуда, 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. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или
253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права; сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права); корисник: буџет Републике Србије. Детаљно упутство о
уплати републичке таксе се налази на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.
Понуђач је дужан да захтев за заштиту права достави у складу са чланом 151. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
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Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. став 1.
тачка 2. ЗЈН издату од стране банке (са печатом и потписом овлашћеног лица банке). У
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је
уплата таксе реализована, број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети
захтев за заштиту права, као и назив наручиоца, назив уплатиоца, односно назив
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе;
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. – 167. Закона

18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

19. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча
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Образац бр.1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА бр. _________ од ___.___.2019. године,
за јавну набавку мале вредности број 31/2019, Набавка добара – набавка 50 противградних
ракета за подручје општине Апатин
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПИБ:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ЕЛЕКТ. АДРЕСА ПОНУЂАЧА (е-маил):
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСОБЕ ЗА
КОНТАКТ:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ
БАНКЕ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - _____________________________________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ - ______________________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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1.1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Телефон
Одговорно лице
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Број рачуна

Место: _____________
Датум:______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена:
„Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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1.2. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт

Место: _____________
Датум:______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

Напомена:
„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, 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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2. ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна вред. понуде у дин. без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупна вред. понуде у дин. са ПДВ-ом:
Рок плаћања
(рок не може бити краћи од 45 дана, од уредно
испостављеног рачуна)
Рок важења понуде
(најмање 30 дана од дана отварања понуде)

Рок за испоруку добара
(одмах по потписивању Уговора)

Начин и место испоруке добара

РАДАРСКИ ЦЕНТАР БАЈША

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам
да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог
поступка јавне набавке.

Место: _____________
Датум:______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуду подноси група понуђача: Образац мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
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Образац бр. 2

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Набавка добара - набавка 50 противградних ракета за подручје општине
Апатин број ЈН 31/2019

Предмет јавне
набавке

Количина

1
Набавка
противградних
ракета домета
до 6.100 m

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5(2x3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
6(2x4)

25

Набавка
противградних
ракета домета
од 7.300 до
7.900 m

25

Укупно

50

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. У колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за тражени
предмет јавне набавке.
2. У колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за тражени
предмет јавне набавке.
3. У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке, и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженом
количином (која је наведена у колони 2.); на крају уписати укупну цену предмета јавне
набавке без ПДВ-а.
4. У колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-ом за тажени предмет јавне набавке, и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженом
количином (која је наведена у колони 2.); на крају уписати укупну цену предмета јавне
набавке са ПДВ-ом.
Датум: ___________
М.П .

Потпис
овлашћеног
лица понуђача / носиоца посла
________________________________
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Образац бр.3

VIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
- Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин
Број: 31/2019
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности, број 31/2019 добра ,, Набавка противградних ракета за подручје општине
Апатин “, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)
Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
5)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (Решење о издавању
одобрења за производњу и промет предметним производима издато од Министарства
унутрашњих послова).

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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Образац бр.3.1.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Добра : ,, Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин“
Број: 31/2019

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности , број 31/2019 добра ,, Набавка противградних ракета за подручје општине
Апатин Број: 31/2019“ 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)
Брисан је („Службени гласник РС“, број 68/2015)
4)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије.
5)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (Решење о издавању
одобрења за производњу и промет предметним производима издато од Министарства
унутрашњих послова).

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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Образац бр. 4

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. 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 мале вредности , број 31/2019 добра Набавка противградних ракета за подручје
општине Апатин, испуњава све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Датум
__________________

М.П.

Понуђач
_______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом
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Образац бр.5

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015), као и члана 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације („Сл.гласник РС“
86/2015), достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци радова бр.
31/2019 – НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ АПАТИН и
то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци, Понуђач:____________________________, из ______________________
је имао следеће
трошкове:

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
У К У П Н О:
Напомена:сходно чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/015), 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: ____________
Датум: ____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________

Напомена: Уколико понуђач нема трошкова за припремање понуде, није у обавези
достави потписан и оверен празан Образац.

да
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Образац бр.6

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке мале вредности, број 31/2019 добра – Набавка противградних ракета за подручје
општине Апатин, 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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Образац бр.7

XII МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка добара - Набавка противградних ракета за подручје општине Апатин
број ЈН 31/2019

Сачињен у Апатину дана_________________ између:
1. НАРУЧИЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН, Апатин, Српских владара бр. 29 кога
заступа Начелник Мане Шкорић; ПИБ: 101269416; Матични број: 08350957 (у даљем тексту:
Наручилац) и
2. ДОБАВЉАЧ: (попунити за случај да се подноси самостална понуда или понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
Понуђач_______________________________________________________кога
заступа_______________________________________(удаљем тексту:
Извршилац услуге) (попуњава понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)
2а. Подизвођач - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1._____________________________________________________(попуњавапонуђач)
2.____________________________________________________
(попуњава
понуђач)
3.____________________________________________________
(попуњава
понуђач)
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(У
моделу уговора навести име и седиште подизвођача, а у уговору ће бити уписани пуни
подаци о подизвођачу)
2б. ДОБАВЉАЧ (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач - извршилац група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
__________________________________________________________________
2.члан
__________________________________________________________________
3.члан __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(У
моделу уговора, навести име и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, а у
уговору ће бити уписани њихови пуни подаци. )
(Даље, навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћено лице):
____________________________________________________________________________
(Даље, навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача ):
____________________________________________________________________________
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Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:
Члан 1.
Уговорне стране претходно констаутују да је Одлуком наручиоца бр. 404- 332/2019-IV
од 05.06..2019. године покренут поступак јавне набавке за набавку добара – набавка 50
противградних ракета за подручје општине Апатин.
Уговорне стране даље констатују да је по позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији за јавну набавку број ЈН 31/2019 који су објављени на интернет
страници Наручиоца и Порталу јавних набавки извршилац (у уговору ће се навести
назив извршиоца) дао најнижу понуђену цену.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка 50 противградних ракета за
подручје општине Апатин, а у свему према спецификацији и осталим захтеваним
условима и стандардима из конкурсне документације и прихваћеној понуди извршиоца (у
уговору ће Наручилац навести назив извршиоца) која је заведена код Наручиоца ( у
уговору ће Наручилац навести број и датум понуде заведене код Наручиоца)
Члан 3.
Укупна уговорена вредност за предметне набавке добара према прихваћеној
понуди
Добављача
износи
укупно_____________ динара
(без
ПДВ-а),
односно________________ динара (са ПДВ-ом.). Уговорена цена је фиксна и не може се
мењати услед повећања цена и елемената на основу којих је одређена.
Члан 4.
Добављач се обавезује да добра за ЈН 31/2019 испоручи у свему према
прихваћеној Понуди, бр._____________ од __________2019. године са свим прилозима, у
складу са конкурсном документацијом.
Члан 5.
Рок испоруке је одмах по потписивању уговора.
Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке и по пријему рачуна. Плаћање се врши уплатом на
рачун Добављача- број рачуна_______________________ код
банке_______________________________
Члан 6.
Понуђач се обавезује да ће противградне ракете које су предмет овог уговора
испоручити у свему према конструктивно-техничкој документацији и техничким условима за
израду, контролу и пријем, овереним за серијску производњу на основу које је издат Атест Решење за стављање у промет од стране надлежног МУП-а.
Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне ракете
достави Наручиоцу и декларацију о квалитету.
Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан квалитет
противградних ракета, под условом да се Наручилац у свему придржава Упутства о
транспорту, складиштењу, манипулацији и руковању са противградним ракетама.
Наручилац задржава право да пре испоруке упути свог представника на квалитативни
пријем поједине серије противградних ракета у фабрику Понуђача. Квалитативни пријем
противградних ракета које су предмет овог уговора Наручилац ће обавити по усаглашеном
“Програму квалитативног испитивања производне серије”. Утрошене противградне ракете за
статичка испитивања, која су саставни део квалитативног пријема, падају на терет Понуђача.
Трошкови анализе реагенса и рада представника Наручиоца падају на терет Наручиоца.
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Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке грешке,
у току гарантног рока пада на терет Понуђача.
На терет Понуђача пада и материјална и не материјална штета нанета трећим физичким
и правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система одбране од града,
настала неисправношћу-лагањем противградних ракета, која су последица производно технолошке грешке. Под неисправном ракетом која је последица производно-технолошке
грешке подразумевају се оне које нису извршиле своју наменску функцију а основне
неисправности су садржане у следећем:
- Да је ракета експлодирала - сагорела у лансеру,
- Да је ракета превремено експлодирала по полетању,
- Да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала,
- Да је ракета комплетна пала на земљу и није експлодирала,
- Да је мотор ракете пао на земљу, није експлодирао, а прогорео је,
- Да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао,
- Да је генератор са реагенсом пао на земљу и није експлодирао.
- Неполетање ракете као последица технолошке грешке.
Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује Наручилац за
сваку појединачну противградну ракету у току спровођења дејства о чему редовно, једанпут
месечно, извештава Понуђача. На крају сезоне одбране од града, путем обострано потписаног
и овереног записника утврђује се обавеза Понуђача за накнаду неисправних ракета испоруком
нових.
Неисправности које региструје Наручилац, а које нису обухваћене претходним описом
основних неисправности, утврдиће заједничка комисија Понуђача и Наручиоца.
Материјалну штету на лансирним уређајима утврђује комисија Наручиоца у динарској
противвредности о чему писмено, на крају сезоне одбране од града, обавештава Понуђача који
је у обавези да регистровану штету надокнади.
Понуђач је у обавези да обавезе из претходних ставова испуни најкасније до 01.03.
наредне године.
У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед неисправности
противградних ракета, као последица производно-технолошке грешке, Наручилац се обавезује
да писмено - записнички, у року од 48 сати по пријави са терена, обавести Понуђача. Записник
обавезно садржи следеће податке:
- Са које противградне станице је испаљена ракета која је причинила штету,
- Кратак опис неисправности - лагања,
- Из које је серије-рате неисправна противградна ракета и
- Кратак опис причињене штете са проценом.
Понуђач је сагласан да по пријему обавештења о настанку материјалне штете обавести
Наручиоца о слању свог представника на место настанка штете ради заједничке процене штете
(Понуђач, Наручилац и оштећени), на основу које Понуђач врши надокнаду, директно
оштећеном лицу и о томе обавести Наручиоца најкасније до 01.03. наредне године.
Понуђач гарантује квалитет испоручених предметних ракета, са процентом
неисправности током експлоатационог периода мањим од 2% утрошених ракета.
Наручилац задржава право да у случају да проценат укупних функционалних
неисправности прелази 2% од утрошених противградних ракета одређене производне серије,
обустави даљу употребу и изврши повлачење ракета са противградних станица. Повучене
противградне ракете доставиће се на поправку, а трошкови повлачења падају на терет
Понуђача. У случају да Понуђач не прихвати констатовану неисправност већу од 2% и не
предузме мере за поправку ракета из дотичне призвдодне серије, Наручилац задржава право да
затражи реатестовање производне серије од, за то, надлежне институције. У случају потврде
навода Наручиоца, трошкови реатестовања падају на терет Понуђача.
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Противградне ракете пакују се у оригиналну транспортну-контејнерску амбалажу.
Наручилац и Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже регулисати посебним
споразумом у складу са захтевом Понуђача и могућности Наручиоца.
Уз противградне ракете, Понуђач је у обавези да преда Наручиоцу:
-Копију Решења о стављању у промет - Атест надлежног МУП-а,
-Документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је издат Атест Решење о стављању у промет.
-Упутства за руковање, чување, одржавање итд.
Члан 7.
Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати
у уговору са навођењем услуге (врсте радова) које ће извршити подизвођач, као и чињеница
ако понуду поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и
конкурсне документације.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам
понуђач.
Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно. У
уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде
(самостална, са подизвођачем или заједничка).
Члан 8.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају
добара.
Пријем добара по количини извршиће овлашћено лице Наручиоца, по извршеном
прегледу на локацији испоруке.
Приликом примопредаје овлашћено лице Наручиоца је дужно да испоручена добра (на
уобичајени начин) прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах
рекламира записнички Добављачу.
Овлашћено лице Наручиоца има право да не прими добра уколико предметна
испорука не одговара квалитету и количини по отпремници, и да о томе сачини записник.
Добављач је дужан да недостатке по квалитету и количини рекламиране приликом
примопредаје отклони у року од три дана од пријема записника и испоручи добра у складу са
уговором.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, овлашћено лице Наручиоца је дужно да о том недостатку
писменим путем обавести Добављача у року од три дана од дана испоруке. Добављач се
обавезује да реши ову рекламацију у року од три дана од дана пријема захтева, и испоручи
добра у складу са уговором
Члан 9.
Гарантни рок за испоручене противградне ракете износи 5 година.
Добављач се обавезује да у току гарантног рока на позив овлашћеног лица
Наручиоца у року од три дана отклони све недостатке о свом трошку.
Уколико се грешке и недостаци не могу отклонити, Добављач се обавезује да ће
извршити замену добара о свом трошку у року од осам дана од дана пријема захтева за
отклањање грешака у гарантном року.
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје добара
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Члан 10.
Уколико Добављач не изврши све своје уговорне обавезе, односно не изврши их у
уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у
износу од 2 ‰ (промила) укупне уговорене цене, с тим да укупан износ уговорне казне не
може прећи 5 % уговорене цене.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца на
накнаду штете.
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања истог од стране овлашћених
представника уговорних страна.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези с применом овог уговора
решавају споразумно, а ако то не буде могуће код надлежног суда у Сомбору.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и
одговорности, за све оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују
одговарајуће одредбе важећих законских прописа.
Члан 14 .
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу
оригинала, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

ДОБАВЉАЧ
_____________________
Име и презиме овлашћеног лица

НАРУЧИЛАЦ
______________________
Име и презиме овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује
и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава
овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и
оверава носилац посла.
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Образац бр.8

XIII ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ САГЛАСАН СА УСЛОВИМА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач_______________________________________из__________________________
______,
ул.____________________________________________бр.______, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу изјављује да подношењем понуде у потпуности прихвата све услове из
јавног позива за подношење понуда за јавну набавку радова бр.
31/2019 – Набавка
противградних ракета за подручје општине Апатин.
Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан
сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из
предметног поступка јавне набавке.

Датум:___________

М.П.

Овлашћено лице понуђача
__________________

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјаву копирати у довољном броју примерака и иста мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Obrazac br.9
XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
У складу са чланом 74. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“124/12 и 14/2015, 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач
даје следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач/овлашћени
понуђач__________________________________________________
из_________________________________________________________________________
ГАРАНТУЈЕ да је ималац права интелектуалне својине.
Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности,
набавка добара - набавка противградних ракета за подручје општине Апатин, број ЈН
31/2019

Датум: ____________________

М.П.

Понуђач/Носилац посла
______________________________
Печат и потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве
потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује
и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве
потписује и оверава члан групе који је носилац посла.
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