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НАРУЧИЛАЦ: ЈП „КОМУНАЛАЦ“ 
ДИМИТРОВГРАД, БАЛКАНСКА 30 
Број: 2386-5/18 
Датум: 29.10.2018.годинe 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

-  за набавку добара  - 

Набавка интегрисанесоларне расвете 
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 

ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 
 
 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда:                08.11.2018. до 12:00 сати 
  
Јавно отварање понуда:   08.11.2018. до 12:30 сати 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Димитровград, Октобар2018. год. 
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Укупан број страна конкурсне документације – 32 

 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15,у 

даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима Kонкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 2386-2/18 и Решења о образовању комисије бр.2386-3/18 од 
23.10.2018.год. за јавну набавку број ЈН 23Д/18, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Набавка соларних панела са уградњом 

ЈНМВ бр.ЈН 23Д/18 
 
Конкурсна документација садржи:  

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци - Подаци о предмету јавне набавке 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
описуслуга,начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења и евентуалне додатне услуге и сл. 

III Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 

IV Упутство Понуђачима како да сачине понуду 

V Обрасци 

 Образац бр. 1 Образац понуде 

 Образац бр. 2 Образац структуре цене 

 Образац бр. 3 Образац трошкова припреме понуде 

 Образац бр. 4 Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН 

 Образац бр. 5 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац бр. 6 Образац изјаве у складу са чл. 75 став 2. ЗЈН 

 Образац бр. 7 Образац изјаве по чл. 79. ЗЈН 

 Образац бр. 8 Образац за коверат 

 Образац бр. 9 Потврда о пријему понуде 

 Образац бр. 10 Овлашћење представника Понуђача 

VI Модел уговора 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1 Општи подаци о Наручиоцу:  
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈП „Комуналац“ Димитровград. 
 
АДРЕСА:Балканска 30, 18320 Димитровград 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: komdmg.org.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће – локална самоуправа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке  
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра 
 
ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора 
Контакт особа: Драган Еленков, e-mail: komunalac.komercijala@gmail.com 
 

1.2 Предмет јавне набавке: 
Врста поступка:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Број јавне набавке:  ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 
Врста предмета јавне набавке: добра 
Предмет јавне набавке:интегрисана соларна расвета 
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је: најнижа понуђена цена 
Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН : 44175000 панели ,31500000 -расветна опрема 
Партије:Предметна набавка није обликована по партијама. 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси Интернет 
страница:.www.komdmg.org.rs,односно на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Пожељно је да Понуђач обрасце и доказе 
захтеване Конкурсном документацијом повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. 
Понуде се подносе у затвореној коверти, са обавезно налепљеним обрасцем за коверат (Образац бр. 8), 
из Конкурсне документације, који садржи напомену:„понуда за јавну набавку, ЈНМВбр.ЈН 23Д/18–
НЕ ОТВАРАТИ“ поштом или непосредно у канцеларији лица за пријем поште код Наручиоца на адреси: 
ЈП Комуналац, Димитровград, Балканска бр.30 18320 Димитровград, сваког радног дана од 07до 15часова 
(са попуњеним Обрасцем бр. 9).Рок за подношење понуде је 10 дана од дана објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 08.11.2018. године до12:00часова. 
Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће јавно отваране у 
присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у просторијама управеЈП Комуналац, 
Димитровград, Балканска бр.30, последњег дана рока за подношење понуда, односно 08.11.2018. године 
до12:30 часова. 
Услови под којима представници Понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача. 
Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку 
писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (Образац бр. 10), оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица, као и личну карту на увид. 
Рок за доношење одлуке: не може бити дужи од 10 дана (члан 108. ЗЈН). 
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 II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, И СЛ. 

1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОПИС  
 

Р.бр.  
Назив 

бр. 
комада 

Техничке карактеристике  

1. 

Опис производа: 
Интегрисана соларна расвета “све у једном” 
подразумева да су све компоненте описане у 
доле наведеним техничким условима 
упаковане у један алуминијумски рам.  
Укупне димензије производа: 
1350x350x80 max  
 
Соларни панел 
 Соларни панел 90W 
 Димензијеmax. 1285*350*75mm 
 Животни век мax. 25 година 

 
Лед светло 
 Лед светло -5000 lumena 
   LED CIP -3535 LED 
  Угао гледања -700*1400 
 Температура боје 300K-6500K 
 Индекс боја renderinga max 70 
 Животни век: max. 5 година  

 
Батерија соларна LiFeP04 
 Соларна батеријаса следећим капацитетом 

укупним капацитетом: 
384 WH 

 Животни век max. 5- 8 година  
 
Соларни контролер MPPT 
 да укључује модул за бежичну комуникацију 
помоћу гсм технологије који омогућава 
даљинско управљање самом расветом као и 
могућност да се путем рачунара мењају фазе 
рада у реалном времену и оствари максималан 
ефекат рада светла. Понуђач је обавезан да 
обезбеди наменску апликацију која се може 
користити за даљинско/бежично подешавање 
параметара рада расвете у реалном времену 
путем рачунаранезависно од локације рачунара 
од саме расвете. 
 Временски режим1Hr 50%, 4Hr 100%, 3Hr 

50%, 4Hr 25% -  почетна конфигурација 
расвете која се накнадно може мењати у 
реалном времену 

 Заштита - Прекомерно пуњење,  
пражњење,кратки спој отворено 
оптерећење,заштита од грома и друге 
функције 

 
6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пратећа техничка 
документација 

произвођача којом се 
доказује испуњеност 

техничких 
карактеристика 
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 Животни век 5-8 година 
 Време пуњења(STC)- 6-8 сати (са 

укљученим    STC) 
 Радна температура -20°C˜+75°C( када је 

температура испод-10°C смањена 
ефикасност) 

 Температура складиштења-0°C˜45°C 
 Заштите по стандарду- IP67 

 
Стуб (топло поцинковани) 
 Висина - 5m   
 дно стуба - f max. 130 mm 
 врх стуба- f max.  76 mm 
 дебљина челика min. 3 mm 

 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је дужан да да понуду за тражена добра по приложеној спецификацији. 
 
 
 

                                                                          ПОНУЂАЧ 
 

                                                                                                                       ________________ 
             М.П.                               (потпис овлашћеног лица) 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  (чл.75. ЗЈН) 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 
 

1. Да је Понуђач регистрованкод надлежног органа, односноуписану одговарајућирегистар(чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 
Наручилац проверава увидом у регистар, на сајтуАгенције запривреднерегистре. 
-Правналица, предузетнициифизичка лица. 
Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 4, која је саставни део конкурсне документације. 

2. ДаПонуђачињеговзаконскизаступникнису осуђиванизанекоодкривичних дела 
каочланорганизоване криминалне групе,да није осуђиванзакривична дела против 
привреде,кривичнаделапротив заштите животне средине, кривичнодело примања  или  давања  
мита,кривично дело  преваре(чл. 75.ст. 1.тач. 2)ЗЈН) 
Доказ за правна лица: 
1. Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
зазаконског заступника (захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове општине 
на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се 
доставља за сваког законског заступника. 
2. Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике). 
3. Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела 
организованог криминала (за правно лице и за све заступнике). 
Доказ за предузетнике: 
1. Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту 
пребивалишта тог лица). 
2. Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све 
заступнике). 
Доказ за физичко лице: 
1. Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту 
пребивалишта тог лица). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају 
квалификационог поступка пре ажурирања листе. 
-Правналица, предузетници и физичка лица. 
Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 4, која је саставни део конкурсне документације. 
 Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 6, која је саставни део конкурсне 
документације. 
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3. ДајеПонуђач измирио доспеле порезеи доприносе (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН) 
-Правналица, предузетнициифизичка лица. 
Доказујесе достављањем уверења Пореске  управе Министарства  финансија и  привреде даје 
измирио доспелепорезеи доприносе  и уверења  надлежне локалнесамоуправе даје измирио 
обавезе поосновуизворнихлокалних јавних прихода. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
-Правналица, предузетнициифизичка лица. 
Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 4, која је саставни део конкурсне документације. 
 
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) 
-Правналица, предузетнициифизичка лица. 
Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 4, која је саставни део конкурсне документације. 

5. Да је Понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. ЗЈН) 
-Правналица, предузетнициифизичка лица. 
Доказује се попуњеном изјавом- Образац бр. 6, која је саставни део конкурсне документације. 

 
3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН ) И ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА:  
 
3.3. УСЛОВ:Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: Понуђач треба да има 
имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда CE I ROSH 
  Доказ: 
-  Важећи Сертификат за систем менаџмента квалитетом издат у складу са стандардом CE,ROSH, IP 65. 
3.4.УСЛОВ: Каталог 

 Доказ: 
- Понуђач је у обавези да достави Каталог техничких карактеристика за понуђени тип комплета 

соларне расвете, чиме доказује да је понуђено добро одговарајуће. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражитиод 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 (пет) дана, не достави 
доказе из става 1. и 2. члана 77 ЗЈН, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којојпромени 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. 
      Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за 
део набавке који ће Понуђач извршити преко подизвођача. 
     Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Наручилац је припремио Конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском 
језику.Понуда и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику.  
Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од 
стране судског тумача. 
2.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА И 
НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.  
Понуђач може поднети 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. 
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што Понуђач 
уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, откуцани 
или читко попуњени штампаним словима. 
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране 
овлашћеног лица Понуђача. 
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица Понуђача.  
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, са обавезно 
налепљеним Обрасцем за коверат - бр. 8, из Конкурсне документације, затворену на начин да се, 
приликом отварања понуда, може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
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 поштом или непосредно у канцеларији лица за пријем поште код Наручиоца на адреси: 
ЈП Комуналац, Димитровград, Балканска бр.30 18320 Димитровград,сваког радног дана од 08 до 15часова 
(са попуњеним Обрасцем бр. 10), са назнаком: ,,Понуда за ЈН мале вредности-Соларна расвета,бр.ЈН 
23Д/18- НЕ ОТВАРАТI”.Наполеђини коверте Понуђач назначава свој назив,адресу и број телефона 
контакт особе. 
 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 08.11.2018. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА 

 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до  
08.11.2018.годинедо 12:00 часова,без обзира на начин доставе. 
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 Образац бр. 10. 
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. 
4.ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована на партије. 
5.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 08.11.2018. године са почетком 
у 12:30 часова, у просторијама управеЈП Комуналац, Димитровград, Балканска бр.30. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници Понуђача. 
Представник Понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 
7.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику 
заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу јавних набавки, 
интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страницинаручиоца 
Питања треба послати путем факса на број: 010/362-178 или електронском поштом на  адресу 
.komunalac.komercijala@gmail.comса ознаком „За комисију за јавну набавку - питања у поступку ЈНМВ 
бр. ЈН 23Д/18“. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену 
иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да 
допуни конкурсну документацију.  
Тако формулисане измене или допуне, биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавим набавкама, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда 
сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење 
понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.   
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
9. ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени или 
опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну 
понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са назнаком:  

 „Измена понуде за  јавну набавку ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18- НЕ ОТВАРАТИ “ или 
 „Допуна понуде за  јавну набавкуЈНМВ бр.ЈН 23Д/18- НЕ ОТВАРАТИ “ или 
 „Опозив понуде за јавну набавкуЈНМВ бр.ЈН 23Д/18- НЕ ОТВАРАТИ “  

 
10. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде 
(Образац бр. 3) Kонкурсне документације. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН. 
11. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.  
Понуда мора да важи највише 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће,у случају истека 
рокаважења понуде,у писаном облику да затражи од Понуђача продужење рока важењапонуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рокаважења понуде исту не може мењати. 
12. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  
Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде које су 
поднете супротно наведеној забрани. 
13. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може  бити већи од 50% као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
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Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да 
Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 5) Закона о јавним набавкама 
(наведене у одељку 2.- Услови за учешће у поступку јавне набавке  
иупутствокакоседоказујеиспуњеностуслова). 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу ако потраживање није доспело.  
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће 
реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео 
знатну штету. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.  
14. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем, и 
- опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
15. ТРАЈАЊЕ НАБАВКЕ 
Овај уговор се закључује до испоруке комплета интегрисане соларне расвете.  
Утрошком средстава која представљају уговорену вредност ове јавне набавке, уговор престаје да важи. 
16. МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Место испоруке добара је ЈП Комуналац, Димитровград, Софијска бр.бб, 18320 Димитровград. 
17. ЦЕНА 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. 
У обрасцу понуде Понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама. 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза,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. 
У понуђену цену Понуђач мора укључити све зависне трошкове.Понуђена цена је фиксна. 
У случају да Понуђач даје попуст, исти мора бити урачунат у цени исказаној у обрасцу понуде. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.  
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 
Понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према 
члану 92. Закона о јавним набавкама.  
18. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања је максимално до 45 дана од дана уредног пријема рачуна.  
Рачун испоставља Понуђач на основу потврђеног документа о успешно извршеној испоруцикомплета 
соларне расвете.  
19. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити 
доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити 
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 
Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан 
јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или 
интерним актима Понуђача означени као поверљиви. 



Страна 11 од 32 
 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају 
исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 
Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати 
ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
20.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКЕ 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 je неодговарајућа или 
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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. 
21.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је "најнижа понуђена цена". 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок, у случају истог понуђеног гарантног рока, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добра које је 
предмет ове јавне набавке. 

23.  СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
 Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су 
прихватљиве. 
Прихватљиве понуде Наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за 
подношење понуде и конкурсној документацији. 
Након спроведене стручне оцене понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио 
најмање једну прихватљиву понуду. 
Разлози за одбијање понуде:  
Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) уколико Понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) уколико Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
6) уколико Понуђач није доставио каталог техничких карактеристика за понуђени тип комплета соларне 

расвете. 
24. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. 
У случајевима из члана 109. ЗЈН Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
25. РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 
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Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може 
закључити уговор и пре истека рока за подношења 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. 
 
26. РАЗЛОГ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 
току исте буџетскегодине, односно у наредних шест месеци.  
27. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиo да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није испуњавао своје 
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, 
за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлукаили коначна одлукадругог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђењаиспуњења обавезау поступку јавне набавкеили испуњења 
уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органао изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговоразбог неиспуњења битних елемената уговорадата на начин и под 
условимапредвиђеним закономкојим се уређују облигациони односи; 
7) доказ на ангажовању у извршењу уговорао јавној набавци лицакоја нису означена у понудикао 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавезау 
ранијим поступцима јавне набавкеили по раније закљученим уговоримао јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понудуако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је 
спровеоили уговор који је закључиои други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 
28. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА 
На основу Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и финансијскообезбеђење којим 
Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем: 
- Упредметномпоступкупредвиђеноa су следећа средства обезбеђењаиспуњењаобавезапонуђача. 
Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за 
испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и 
техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року Испоручилац се обавезује да 
приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 
овлашћењемзапопунуувисиниод10%одвредностиуговора,безПДВ-
а,саклаузулом„безпротеста“и„повиђењу“, наимедоброгизвршењапосла,којаћетрајати10(десет)дана 
дужеод истекарокаважностиуговора. 
 
29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
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Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно заинтересовано 
лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
Наручиоца противно одредбама овог закона. 
ЗахтевзазаштитуправаПонуђачаподносисе Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкојкомисији. 
Захтевзазаштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматра ће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 
(три) дана пре истека рока за подношењепонуда,без обзира на начин достављања.После доношења одлуке 
о додели уговора  и одлуке о обустави поступка рок за  подношење  захтева  за заштиту права је 5 
(пет)дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  
Подносилац захтева дужандауплати таксу одређен у чл.156.Закона, на рачун буџета Републике Србије   
уплати од  60.000,00 динара број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки.Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе-
потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из члана 149. став 3. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. ЗЈН. 
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V ОБРАСЦИ 
 
Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ________ од ___________ 
 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ – ПОНУДУ ДАЈЕМ (заокружити) 

1.Самостално  
   2.  Са подизвођачем 
3.  Као заједничку понуду 

 

Општи подаци о Понуђачу/носиоцу посла 
пословно име или скраћени назив 
из одговарајућег регистра 

    
  

адреса седишта 
  
  

 
овлашћена особа (потписник уговора)  

особа за контакт: 
  
  

Телефон  телефакс: 
  
  

матични број 
  
  ПИБ:   

 
е-маиладреса (електронскапошта):  

број текућег 
рачуна  

  
  
  

назив банке код које је 
тек.рач.отворен: 

  
  

обвезник ПДВ-а   ДА         (заокружити)НЕ 

1. Укупна цена без пореза:    динара 

      2. Износ пореза  динара 

3. Укупна цена са порезом:     динара 

рок важења понуде: ____________ дана (не краћи од 60 дана) 
 
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. 
 
 
 
      М.П.                              __________________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 
 
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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Образац 1а 

Општи подаци о члану заједничке понуде 
пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра               

адреса седишта               
овлашћена особа (потписник уговора)           
особа за контакт:               
телефон       телефакс:       

матични број       ПИБ:       

е-маиладреса (електронскапошта):           

број текућег рачуна        
назив банке код које 
је тек.рач.отворен:     

обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 
 

Општи подаци о члану заједничке понуде 
пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра               

адреса седишта               
овлашћена особа (потписник уговора)           
особа за контакт:               
телефон       телефакс:       

матични број       ПИБ:       

е-маиладреса (електронскапошта):           

број текућег рачуна        
назив банке код које 
је тек.рач.отворен:    

обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 
 

Општи подаци о члану заједничке понуде 
пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра               
адреса седишта               
овлашћена особа (потписник уговора)           
особа за контакт:               
телефон       телефакс:       

матични број       ПИБ:       

е-маиладреса (електронскапошта):           

број текућег рачуна        
назив банке код које 
је тек.рач.отворен:     

обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 
Напомена: 

Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде. 
Образац попунити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као носилац посла и 
приложити уз понуду. 
      М.П.                   _________________________________ 
                     (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 1б 
 
 

СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Закључен дана: ____________________ 
 
 

Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама, Понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности - добара –, ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18, су се споразумели:  
 
1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред Наручиоцем: ___________________________________________________________________ 
 
2. о обавезама сваког од Понуђача из групе понуђача за извршење уговора:___________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Место:_________________  
 
Датум:___________________ 
 

ПОТПИСИИПЕЧАТИПОНУЂАЧА 
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 
        
       М.П. ________________________________ 
        
       М.П. ________________________________ 
 
       М.П. ________________________________ 
 
       М.П. ________________________________ 
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Образац 1 в 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
За реализацију јавне набавке мале вредности, ЈНМВбр. ЈН 23Д/18 – Интегрисане Соларне Расвете,за 
ЈП Комуналац Димитровград,ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 
 
 
 
Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажована подизвођача, на другом 
примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача). 
Овај образац доставља само Понуђач који подноси понуду са подизвођачем. 
 

 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИПОДИЗВОЂАЧ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 
(процентуално) 

 
 
 
 

  

 

 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
Потпис овлашћеног  лица Понуђача, 
Датум:   
 
 
 
 
 
                                                                       М.П. 
   ____. ____. 2018. године                                                                  _____________________________ 
 
 
 
                    Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
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Образац  1 г 
 

ОПШТИПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

Одговорна особа - директор 
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Е-маил 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

 
Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
Датум:               

М.П. 
____. ____. 2018. године                                                                         _______________________ 
 
 

                          Потпис овлашћеног лица Подизвођача 
 

                                                                                                                             _________________________ 
 
 
Напомена: 
Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача. Овај образац доставља само Понуђач који 
подноси понуду са подизвођачем. 
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Образацбр. 2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Интегрисане Соларне Расвете- ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 
 
 

Ред. 
бр. 

Назив артикла 
Јединица 

мере 
Комада 

Цена по 
јединици 

мере 
 (без пдв-а) 

 
Вредност 
без пдв-а 

 
 

Цена по 
јединици 

мере 
 (са пдв-ом) 

Вредност 
сапдв-ом 

 

1. 
Интегрисане 
Соларне Расвете  

 
комплет 

 
6 
 

    

УКУПНО без ПДВ-а 
 
 

ПДВ 
 
 

 УКУПНО са ПДВ-ом 
 
 

           
Елементи понуде: 

 
Укупна цена без ПДВ-а : 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

______ дана о дана испоруке 
(минимално 45) 

 
Рок важења понуде 

____ од дана отварања понуда 
(максимално 60) 

 
Рок испоруке 

____ дана од дана пријема захтева 
за испоруку (максимално 30 дана) 

 
Гарантни период 

___  месеци од дана испоруке 
(минимално 24 месеци) 

 
Место и начин испоруке 
 

- место испоруке је магацин у ул. 
Софијска бб, Димитровград 

 
          Напомена: 

 Понуђач треба да у празном пољу у табели прикаже појединачну цену артикла по јединици мере без ПДВ-а, 
као и укупну цену целокупне набавке без ПДВ-а и укупну цену целокупне набавке са ПДВ-ом. 
Понуђач је дужан да одговори на све тражене артикле. У случају да не одговори на све артикле, Наручилац ће понуду 
одбити као неприхватљиву. Понуђач је дужан да све попусте урачуна у укупну цену услуге исказане у овом обрасцу. 

ЕвентуалнерачунскегрешкебићеисправљенеузсагласностПонуђачананачин предвиђенЗакономо јавнимнабавкама. 

Уговоренацена сенеможе мењати.Понудасаваријантама није  дозвољена. 

 

          Место и датум                                                                                                                     ПОНУЂАЧ 
 

_________________                              М.П.   _____________ 
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Образацбр. 3 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
за ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 

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

 
 

Редни 
број  

НАЗИВ ТРОШКОВА  ВРЕДНОСТ  

   
   
   
   
   
   
   
   

                                                                          УКУПНО:  
 

 

 
 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца 
накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) . 
 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је, 
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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. 

 
 
 
 

                                          ПОНУЂАЧ 
_________________________ 
 

               М.П.                               (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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Образацбр. 4 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВАПОНУЂАЧА 
ОИСПУЊАВАЊУУСЛОВАИЗЧЛ. 75. ЗЈНУПОСТУПКУЈАВНЕ 

НАБАВКЕМАЛЕВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Понуђача, дајем следећу 
     
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач: _____________________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности добара –Интегрисане Соларне Расвете , ЈНМВбр. ЈН 23Д/18, испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије; 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                                    Понуђач: 
 
Датум:_____________                                               М.П.                                                       ________________                                                        
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Образацбр. 4а 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач: _____________________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности добара –Расвета са соларним панелом, ЈНМВбр. ЈН 23Д/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије; 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.75. ст. 1. тач. 5) Закона 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
            Место:_____________                                                                                                 Понуђач: 
 
 

Датум:_____________                        М.П.                                                  _____________________ 
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Образацбр. 4б 
 
 
 
 

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности добара –Интегрисане Соларне Расвете, ЈНМВбр. ЈН 23Д/18, испуњава све услове из чл. 75. 

ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије; 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.75. ст. 1. тач. 5) Закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Место:_____________                                                                                 Понуђач: 
 

Датум:_____________                         М.П.                                      ________________ 
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Образац бр. 5 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) _________________________________________________________ даје: 

    (Назив Понуђача) 
 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 
 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара –Интегрисане СоларнеРасвета , ЈНМВбр. ЈН 23Д/18, поднео независно, без договора са 
другим Понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                                       Потпис овлашћеног лица  
 
 
Дана:_________________                          М.П.                                     __________________________ 
 

 
Напомене: 
 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту копнкуренције, 
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. ЗЈН. 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди 

посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега 
односи. 
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Образацбр. 6 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 

 
 
 
  У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) изјављујем 
да сам при састављању понуде за јавну набавку мале вредности добара – Интегрисане Соларне 
Расвете,ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Место:________________                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 
 
Датум:_________________                          М.П.                                         _________________________ 

 
 
 
 
 

Напомена: 
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди 

посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
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Образацбр. 7 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ. 79. ЗЈН 
 

Назив Понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште Понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име Понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 
Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем  
 

И З Ј А В У 
 
 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ те за исте прилажем изјаву 
оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе).Изјаву прилажем уз понуду 
за јавну набавку мале вредности, ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 – Интегрисане Соларне Расвете. 

Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 
 

                                                                            ПОНУЂАЧ 
 

                                                                                                                       ________________ 
             М.П.                               (потпис овлашћеног лица) 

 
 
НАПОМЕНА: 
Овај образац попуњавају самоПонуђачи са седиштем у иностранству. Уколико Понуђач подноси понуде за више партија, овај 
образац треба доставити за сваку партију појединачно. 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
Образацбр. 8 

 

(исећи по овој линији) 

ПОДНОСИЛАЦ: 

(седиште – адреса 

(исећи по овој линији) 

Напомена:  
Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.
Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

(исећи по овој линији) 

ЈП Комуналац, Димитровград, Балканска бр.30

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, 

Датум и сат подношења:

 

(исећи по овој линији) 
 
 
 
 

 

ЗА КОВЕРАТ 
 

 
(назив Понуђача) 

 
адреса – поштански број, ПАК – поштански адресни код)

 
(телефон-факс-електронска адреса) 

 

име лица за контакт 

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.
Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

ПРИМАЛАЦ: 
Димитровград, Балканска бр.30, 18320 Димитровград

 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. 

Интегрисане Соларне Расвете 
Н Е  О Т В А Р А Т И  !  

 

Датум и сат подношења: Заводни број подношења:
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поштански адресни код) 

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије. 
Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије. 

18320 Димитровград 

бр. ЈН 23Д/18, 

Заводни број подношења: 
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Образацбр. 9 

 
 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 
 
ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив Понуђача:___________________________ 
Седиште:_________________________________ 
Улица и број:______________________________ 
Телефон:_________________________________ 
е-маил: ___________________________________ 
Матични број:_____________________________ 
ПИБ: _____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
__________________________________________ 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ЈП Комуналац, Димитровград, Балканска бр.30 18320 Димитровград 
ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 
ИНТЕГРИСАНЕ СОЛАРНЕ РАСВЕТЕ 

 
 

Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
 
 
Датум и сат подношења: ___________________ 
 
Деловодни број понуде: ___________________ 
 
 ( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 

 
 
 
 
Напомена: 
Овај образац се предаје код запосленог за пријем поште код Наручиоца у случају непосредног подношења понуде и 
представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења понуде. 
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Образацбр. 10 

 
 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА Бр. ______________ 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља Понуђача) 

 
из _________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред Понуђача: ___________________________________ из ______________________,  
 
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку 
мале вредности,ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18 и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 
 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се 

не може користити. 

 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2018. године 
 
 
 

 
                                                                                                                                                     П о н у ђ а ч 

М.П. 
___________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
 

 
Напомена: Овлашћење представника Понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје 

комисији у оригиналупре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда 

иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Код Модела уговора потребно је да Понуђач попуни, а последњу страну овлашћено лице да 

потпише и овери печатом. Ово важи за Понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме 
потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Код групе Понуђачамодела уговора потребно је да попуни, а последњу страну да потпише и 
печатом овери овлашћено лице Групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

О НАБАВЦИ ДОБАРА – ИНТЕГРИСАНЕ СОЛАРНЕ РАСВЕТЕ 
 

1..Наручиоца ЈП „Комуналац“са седиштем у Димитровграду, улица Балканска бр. 30, ПИБ: 

100610690,Матични број: 07299974, кога заступа директор Саша Алексов (у даљем тексту: Наручилац)с 

једне стране, 

 и 
2._________________________________, ул. _____________________бр. _____,  матични број: 

_____________, ПИБ: ________________,  рачун бр.: _________________  код пословне банке 

_____________________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Понуђач), с друге 

стране, з а к љ у ч у ј у 

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Купац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, на основу 

позива за доставу понуда за јавну набавку,ЈНМВ бр. ЈН 23Д/18, спровео поступак набавке добра –
Интегрисане соларне расвете, применом поступка јавне набавке мале вредности. 
Понуђач је доставио Понуду број _________од _________2018. године, која је заведена код Наручиоца под 
бројем ______од______2018 године, а која се налази у прилогу Уговора и саставније део овог Уговора.  
Уговорне стране сагласно констатују да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким 
карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог 
Уговора, те да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _______ од __________2018. године доделио 
уговор о јавној набавци Понуђачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права понуђача. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора јенабавка, односно куповина добра – Интегрисане Соларне Расвете, према 

Обрасцу спецификације добара из конкурсне документације којом је Понуђач конкурисао и на основу које 
је изабран за најповољнијег Понуђача, те тиме стекао услов за склапање уговора о јавној набавци. 
Образац спецификације добара  налази се у конкурсној документацији, а копија идентична оригиналу је 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
Јединична цена добра које чини предмет Уговора, утврђенаје у обрасцу понуде Понуђача, који је у прилогу 
овог Уговора и чини његов саставни део.Укупна вредност испорученог добра у смислу овог овог Уговора 
за 2018.годину износи ______________динара без урачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи 
____________________динара. 
 

Члан 4. 
Испорукудобра из члана 1. овог Уговора, Понуђач ће извршити Наручиоцу најкасније у року од_____дана 
(попоњава понуђач,максимално 30 дана) по потписивању овог уговора. 
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 Понуђач гарантује да ће испоручити уговорено добро према захтеву Наручиоца, у року датом у 
понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која 
услед тога настане. 
Испорукадобра којеје предмет овог уговора врши се у објекту Наручиоца у Димитровграду,Софијска бб. 
Примопредаја ће бити извршена у присуству овлашћених лица уговорних страна. 
 

Члан 5. 
Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави 

Наручиоцууреднопотписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 
овлашћењем за попуну у висини од10% од вредности уговора,безПДВ-а,са клаузулом „без протеста “и„ 
повиђењу“,наиме доброг извршења посла,која ће трајати10(десет)дана дужеод истека рока важности 
уговора. 

 
Члан 6. 

Понуђач гарантује да ће добро из члана 1. овог Уговора одговарати стандардима прихваћеним у 
Републици Србији и Европској Унији. 
Уколико се на добру које је предмет овог Уговора установи било какав недостатак или је неадекватног 
квалитета, Наручилац је дужан да истакне приговоре и рекламације Понуђачу приликом преузимања 
добара, а најкасније у року од 8 (осам дана) од дана пријема добара, и то у писменом облику. Понуђач је 
дужан да изврши неопходну замену добара истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.   
Добра морају бити допремљена, упакована на начин како би се добра обезбедила од делимичног или 
потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и приликом складиштења.  
Понуђач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује на адресу Наручиоца, на сопствени 
трошак превоза и осигурања. 
Понуђач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или евентуално погрешно 
упаковану надокнадити Наручиоцу о свом трошку. 
 

Члан 7. 
Понуђач се обавезује да се у свему придржава прописа, норматива и стандарда важећих за добра 

која су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама позитивних законски и подзаконских аката. 
Понуђач се обавезује на поштовање квалитета и рока употребе испоручене робе. 

 
Члан 8. 

Уколико Понуђач не поступи  супротно  са одредбама овог уговора, Наручилац има право 
једностраног раскида овог уговора без штетних последица по себе. 

 
Члан 9. 

Наручилац је дужан да цену испоручених добара, након сваке конкретне испоруке плати у року од 
_____дана(не дужи од45календарских дана) од дана пријема фактуре Испоручиоца, под условом да је 
претходно извршена примопредаја. 

Уколико Наручилац не исплати Испоручиоцу благовремено цену испоручене количине добара 
дужан је да Испоручиоцу плати законску затезну камату. 

 
 

Члан 10. 
Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у случајевима настанка околности независне 

од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла предвидети, избећи нити отклонити 
њихове последице. Те околности ће се сматрати вишом силом  које ослобађају од одговорности, уколико 
су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово делимично или потпуно извршење. 
Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или на 
други поверљив начин да обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, 
односно о наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
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Члан 11. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 12. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара 

се месна надлежност стварно надлежног суда у Нишу. 

 

Члан 13. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 14. 

Овај Уговор је сачињен у пет(5) једнакапримерка, од којих три (3) иду Наручиоцу, а два (2) Понуђачу. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: мп ПОНУЂАЧ:                           мп 

 

Директор, Саша Алексов 

   

                          (потписује овлашћено лице Понуђача) 

 

        

 
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем. 

 
 


