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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
16/2018, заведене под бројем 297-1/18 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
бр. 16/2018 заведеног под бројем 297-2/18, припремљена је: 
 
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности – Ремонт, контрола и подешавање регулационе опреме 
МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по 
потреби  

ЈН бр. 16/2018 
 
Конкурсна документација садржи: 

 Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3-4 

2. Подаци о предмету јавне набавке 4 

3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара и Спецификација потребних количина 

5-7 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова и 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

8-10 

5. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 11-12 

6. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. 

13-14 

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду 15-20 

8. Образац понуде 21-24 

 
9. Модел уговора 
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10. Образац изјаве о независној понуди 28 

(Конкурсна документација садржи 28 страна) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
ЈП „Срем-гас“ објавио је позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне 
набаке и на интернет страници www.sremgas.rs за подношење понуда за јавну набавку 
мале вредности услуга – Ремонт, контрола и подешавање регулационе опреме МРОС 
широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по 
потреби, број 16/2018. Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за 
јавне набаке http://portal.ujn.gov.rs и са интернет странице Наручиоца 
http://www.sremgas.rs 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 
Адреса:  Трг војвођанских бригада 14/I, Сремска Митровица 
МБ:                     08675295 
ПИБ:                   100589227 
Интернет страница: www.sremgas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 16/2018 су услуге – Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне 
прикључке и ремонт по потреби 
Назив и ознака из општег речника набавке:  

• 71632000 – Услуге техничког испитивања 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Слободан Остојић, дипл.инг.маш. 
Е - mail адреса /или број факса: office@sremgas.rs/ 022/610-070 
 
5. Обавештење о начину припремања и месту подношења понуде 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и 
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуђачи подносе понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или 
препорученом пошиљком на адресу - Трг војвођанских бригада 14/I, 22000 Сремска 
Митровица.  
Понуда се сматра благовременом ако буде поднета до 23.08.2018. године до 12:00 
часова, на адресу наручиоца у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада 14/I, 22000 
Сремска Митровица, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку број 16/2018 - Ремонт, 
контрола и подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС 
за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби - ,,НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
mailto:office@sremgas.rs/
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6. Обавештење о отварању понуда 
Јавно отварање понуда обавиће се 23.08.2018. године у 13 часова, у просторијама 
Наручиоца. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца 
ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда, комисији наручиоца поднесу 
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
 
7. Контакт особа 
Сва додатна обавештења и информације могу се добити искључиво писменим путем. 
Особa за контакт je Наташа Новаковић, спец.стру.мен. 
 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 16/2018 су услуге - Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и 
групне прикључке и ремонт по потреби 
Редован преглед МРОС и опреме подразумева: 
- визуелни преглед 
- проверу непропусности на свим прирубничким и навојним спојевима, вратилима 
  кугластих славина и остале опреме уграђене у МРС, те отклањање на лицу места 
  уградњом нових заптивача 
- провера унутрашње непропусности запорне, регулационе и сигурносне опреме 
- преглед стања филтерских уложака 
- провера функционалности уграђене опреме 
- провера и подешавање излазног притиска из регулатора, притиска активирања  
  блокадног вентила и  притиска отварања вентила сигурности 
- лабараторијско испитивање и баждарење регулационе и сигурносне опреме као и  
  њихов ремонт ради довођења у исправно стање 
- сервисно одржавање МРС у периоду од годину дана по потреби Наручиоца 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

• 71632000 – Услуге техничког испитивања 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ МРС ЗА ПРЕГЛЕД У 2018. ГОДИНИ 
 
 tip NAZIV ADRESA MESTO oznaka 

ili kapacitet 

1 MRS MRS 16. DIVIZIJE 16 divizije SM G25 

2 MRS MRS AGROSEME Draginje Nikšić SM G6 

3 MRS MRS API Produkt Arsenija Čarnojevića 53          SM G10 

4 MRS MRS APOKALIPSA Rumski drum SM G16 

5 MRS MRS Arcade Taurus Zanatlijska 2 SM G10 

6 MRS MRS DELTA MAXI Promenada bb  SM SM G16 

7 MRS MRS DOM UČENIKA Planinska SM G65 

8 MRS MRS EATON Voganjski Put     SM G65 

9 MRS MRS GLASS KOMERC Rumski drum SM G6 

10 MRS MRS HRANA PRODUKT Stojana Čupića bb SN SN G65 

11 MRS MRS IDEA DOO M P Kamenjar SM G16 

12 MRS MRS III ZDRAVSTVENA Promenada 5 SM G40 

13 MRS MRS KLANICA „NEDELjKOVIĆ“ Zmaj Jovina 13 ŠA G100 

14 MRS MRS KRAIBURG SRB Voganjski Put     SM G10 

15 MRS MRS LAMES Zona Sever SM G16 

16 MRS MRS LEDINIĆ Ratarska 2 SM G16 

17 MRS MRS M RODA M P Kamenjar SM G40 

18 MRS MRS MZ LAĆARAK – DOM KULTURE 1.Novembra 252b LA LA G10 

19 MRS MRS O.Š.  D.R. NAROD  M.MITROVICA Mačvanski kej MM G40 

20 MRS MRS O.Š.  JARAK Školska JA JA G16 

21 MRS MRS O.Š.  NOĆAJ Stojana Pandurevića  SN G65 

22 MRS MRS O.Š.  S.B. PAJA Fruškogorska SM G40 

23 MRS MRS O.Š.  SVETI SAVA Despota Brankovića SM G100 

24 MRS MRS O.Š.  ŠAŠINCI Zmaj Jovina ŠA G16 

25 MRS MRS O.Š. T.V. LEBARNIK LAĆARAK 1 Novembra: LA G100 

26 MRS MRS OŠ. JARAK 2 balon sala Školska JA G25 

27 MRS MRS P.U. PČELICA SR. MITROVICA B K Velikog SM G100 

28 MRS MRS Pekara Libertas Bulevar Konstantina Velikog 116 SM G16 

29 MRS MRS Pekara Simić Radinački put 34 SM G16 

30 MRS MRS PHILIP & CO Jarački put SM G16 

31 MRS MRS S.O.Š.O. RADIVOJ POPOVIĆ Fruškogorska SM G40 

32 MRS MRS S.Š. „9.MAJ“ Đure Daničića SM G100 

33 MRS MRS S.T.P. „REGULACIJE“ Parobrodska SM G25 

34 MRS MRS SLAVIAMED Rumski drum SM G16 

35 MRS MRS SUŠARA MIJIĆ LjUBOMIR Radinački put SM G25 

36 MRS MRS TABEX Voganjski Put     SM G40 

37 MRS MRS TERMOPRODUKT Marka Aurelija SM G16 

38 MRS MRS TOPLIFIKACIJA „STEVAN SREMAC“ Stevana Sremca SM G100 

39 MRS MRS TOPLIFIKACIJA „VOJVODE STEPE“ Vojvode Stepe bb SM G16 
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40 MRS MRS TUBIĆ ILIJA Rumski drum SM G40 

41 MRS MRS VERO Višnjevačka bb SM G25 

42 MRS MRS VODOVOD Vodovodna SM SM G10 

43 MRS MRS AGRIUM Jarački put SM G160 

44 MRS MRS HIDROGRAĐEVINAR Rumski drum SM G25 

45 MRS MRS KORNPRODUKT Jarački put SM G250 

46 MRS MRS MEDICINSKI CENTAR Novi šor SM G250 

47 MRS MRS MITSIDES POINT Draginje Nikšić SM G160 

48 MRS MRS MIV - Luvata Rumski drum SM G160 

49 MRS MRS PROVAMIN Jarački put SM G250 

50 MRS MRS ŠP  JARAK zimska Kudoška JA G250 

51 MRS MRS ŠP  ŠAŠINCI zimska Save Zdelara ŠA G160 

52 MRS MRS TOPLIFIKACIJA KPD Fruškogorska SM G250 

53 MRS MRS COOPERSTANDARD Zona sever SM G250 

54 MRS MRS METALLFER Rumski drum SM G250 

55 MRS MRS METALLFER G25 Rumski drum SM G25 

56 MRS MRS Mitros Jarački put SM G400 

57 MRS MRS PUTEVI Rumski drum SM G160 

58 MRS MRS SIRMIUM STEEL Marka Aurelija SM G160 

59 MRS MRS ŠP LAĆARAK zimska Niska LA G1000 

60 MRS MRS ŠP MAČVA Stojana Čupića SN G650 

61 MRS MRS ŠP1  Marka Aurelija SM G1000 

62 MRS MRS ŠP2  Fruškogorska SM G100 

63 MRS MRS ŠP3  Jovana Cvijića SM G1000 

64 MRS MRS TOPLIFIKACIJA – STARI MOST Stari most SM G400 

65 ROS ROS SEVER Zona Sever SM  1000m3/h 

66 RS RS 28.MART 28 marta SM  40m3/h 

67 RS RS Anras Investment Kralja Petra I 75 SM  40m3/h 

68 RS RS BANE Promenada 33 SM  16m3/h 

69 RS RS Bela Ruža Save Kovačevića SM  16m3/h 

70 RS RS Bela Ruža građevina Severni Bedem SM  16m3/h 

71 RS RS Bela Ruža građevina 2 Kralja Petra I 91 SM  16m3/h 

72 RS RS Blok B Veljka Petrovića bb SM  16m3/h 

73 RS RS BORACAY Masarikova 8 SM  25m3/h 

74 RS RS BORACAY Branka Radičevića 3 SM  16m3/h 

75 RS RS Calypso  Sv. Dimitrija 19 SM  16m3/h 

76 RS RS Dom RVI Školska LA  16m3/h 

77 RS RS DUŽDEVIĆ Draginje Nikšić SM  16m3/h 

78 RS RS GIP Sv. Dimitrija 19a SM SM  40m3/h 

79 RS RS GIP  Cvetna SM  6m3/h 

80 RS RS GIP  Dositejeva 5-7 SM  16m3/h 

81 RS RS Glodeks Vodna 4 SM  16m3/h 
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82 RS RS Gradeks Puškinova bb SM  16m3/h 

83 RS RS Gradeks Palanka bb  SM  16m3/h 

84 RS RS Hidroterma Vodna 40 SM  16m3/h 

85 RS RS Kralja Petra 45-47-49 Kralja Petra I 49 SM  25m3/h 

86 RS RS Kralja Petra I - 1 Kralja Petra I 1 SM  10m3/h 

87 RS RS Malkom Vodna 34 SM  16m3/h 

88 RS RS Marčeta Stari šor 36 SM  16m3/h 

89 RS RS Marić Vojvode Stepe bb SM  16m3/h 

90 RS RS Martinović Pivarska 13 SM  16m3/h 

91 RS RS Nikole Pašića Trg Nikole Pašića bb SM  16m3/h 

92 RS RS Pivarska 4 (vodoinstalater) Pivarska 4 SM  16m3/h 

93 RS RS Slobodan Bajić Paja Radinački put 66 SM  16m3/h 

94 RS RS Trnić Timočke divizije bb SM  16m3/h 

95 RS RS Zgrada Kralja Petra I 82 Kralja Petra I 82 SM  40m3/h 

 Ukupno 95      

 

 
Рок  за завршетак прегледа свих МРС и опреме је  15.10.2018. године.  
 

                
 
*НАПОМЕНА: редован преглед МРОС не подразумева баждарење и преглед мерача 
протока гаса, електронских коректора и опреме за одоризацију. 
                                                        
 
 
 
                                                    М.П.              ___________________ 
                                                                                         потпис овлашћеног лица 
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 
 
 
а) Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 
 
1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   одговарајући регистар 
     (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);   
2.  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од  кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);  

3.   Брисана је 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);  
5.  Да има важећу дозволу надлежних органа за обављање делатности која је предмет 
      јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао   
      обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и   
      условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
б) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и 
то:  
Финансијски капацитет:  

- да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних 
набавки рачун понуђача није био у блокади ни један дан,  

Пословни капацитет:  
- Право учешћа имају само понуђачи који су у последње три године 
  (2017./2016./2015) извршили минимум 100 прегледа на одржавању  
  гасних инсталација МРС и РС. 
  Доказ: Референц листа оверена и потписана 

Кадровски и технички капацитет: 
- довољан кадровски капацитет – да понуђач пре објављивања јавног позива  
  има у радном односу , у складу са Законом о раду: 

o 3 радника најмање ССС са положеним стручним испитом за 
одржавање гасних уређаја, постројења и инсталација и 
најмање 2 године радног искуства на тим пословима., 

o дипломирани машински инжењер са положеним стручним 
испитом за одржавање гасних уређаја, постројења, 
инсталација и најмање две године радног искуства на тим 
пословима, 
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o  инжењер техничке струке са положеним стручним испитом за 
раднике који раде на пословима заштите од пожара, 

o радника ССС са уверењем за монтажу и одржавање Еx 
опреме 

o сви запослени који ће бити ангажовани на терену, по овом 
Уговору , морају имати завршену основну обуку из области 
заштите од пожара, 

o хитне интервенције по позиву корисника у року од 2 (два) сата 
Доказ: Понуђач је у обавези да за тражени кадровски 
капацитет на свом меморандуму достави Изјаву, потписану и 
оверену од стране овлашћеног лица понуђача у којој наводи 
квалификациону структуру по врсти и степену стручне 
спреме. 
Фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање за 
раднике који су прецизирани као потребни, (у  додатним 
условима), од стране Наручиоца. 
Изјава којом понуђач гарантује под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да испуњава додатни услов 
прецизиран конкурсном документацијом, којом се захтева 
оперативна спремност од 2 (два) сата за хитне интервенције -  
по позиву Наручиоца. 

- довољан технички капацитет – да понуђач располаже минималном 
техничком опремљеношћу, што подразумева: 

o акредитована лабараторија, са испитним методама које 
одговарају елементима опреме која је предмет сервисирања 
по овом Уговору ( минимално – регулатори притиска гаса, 
сигурносни прекидни вентили, сигурносни одзрачни вентили, 
ручни запорни елементи, аутоматски запорни вентили) 

o неварничећи алат за рад на терену 
o контролна мерна опрема за мерење притиска гаса за рад на 

терену, класа тачности мин 1,0 мерног опсега 0-10 бар, 0-1 
бар, опсега 0-600 мбар или приближно, сагласно радним 
условима, 

o сервисно возило мин. 2 ком. 
o доступност 24 сата 

Доказ: Обим акредитације, сопствену Изјаву (на 
меморандуму) оверену и потписану од стране овлашћеног 
лица понуђача да под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу гарантује поседовање тражене опреме, 
понуђач доставља и сопствену Изјаву (на меморандуму) да 
поседује тражени алат, као и пописни листу да или копију 
саобраћајне дозволе за возило или уговоре о закупу. Понуђач 
доставља и изјаву на меморандуму о доступности 24 сата, на 
којој ће навести податке о особи доступној 24 сата ( име, 
презиме, тел. и е-маил адреса). Изјава мора бити потписана и 
оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 
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в) Упутство како се доказује испуњеност услова 
Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (из тачке 1)-

4)), у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Изјава 
дата у прилогу конкурсне документације.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
              Потписивањем ове Изјаве додатни услови се не сматрају испуњеним. 
Понуђач је дужан да приложи уз Конкурсну документацију приликом подношења 
понуде и доказ о испуњености додатних услова.  
 

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

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, а најкасније у року од 10 (десет) 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
У случају да понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи 
уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да наведе интернет страницу 
надлежног органа на којој је Наручилац у могућности да тражени податак провери и који 
мора бити јавно доступан. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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5.  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Изјављујем да наступамо као група понуђача за јавну набавку број 16/2018 - Ремонт, 
контрола и подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС 
за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби и Овлашћујемо члана 
групе ____________________________________   да у име и за рачун осталих чланова 
групе иступа пред наручиоцем. 
 
 

РБ Пун назив и седиште члана групе 
Врста добара које ће 

испоручити 
Потпис одговорног лица 

и печат члана групе 

1 

Овлашћени члан 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

2 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

3 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

4 

Члан групе 
 
 
 

  
________________ 
                          
                        м.п. 

 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ  16/2018 
 

 
 
 

НАЗИВ:                                          _______________________________________ 
  
   
АДРЕСА:    _______________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:   _______________________________________ 
 
И-МЕЈЛ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:                 _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:    _______________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:    _______________________________________ 
 
 
 
 
ПИБ:     _______________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ:   _______________________________________ 
 
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:                  ______________________________________ 

 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само они кандидати који подносе заједничку понуду, у ком 
случају је потребно исту копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
 
Место: _____________ 
 
Датум:  _____________                                                               
                                                                                       Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                            
                                                                 ___________________ 
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6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 16/2018 

 
Доказе о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом 

изјавом датом под кривичном и материјалном одговорношћу. 
 

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

И З Ј А В А 
 

Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач 
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. 
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности услуга - 
број 16/2018, с обзиром да:  
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,   
доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра. 
2) он или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних 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,   
доказ: извод из казнене евиденције,односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе МУП-а. 
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС, или стране државе када има седиште на њеној територији,  
доказ: 
а)  потврда пореске управе Министарства финансија РС 
б) потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима 
и доприносима. 
4) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

Наручилац може писменим позивом од изабраног понуђача захтевати да му 
одмах, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана протека рока за заштиту права, 
достави оригинале или оверене копије свих писаних докумената којима доказује 
испуњеност услова из тачке 1) – 3). 

У случају да понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да 
закључи уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Дана _________ 2018. године 

                                         М.П.                         ПОНУЂАЧ 
                ________________ 
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У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015) дајемо следећу: 
 

И З Ј А В У 
 

У својству ____________________ 
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 
 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
У ________________ дана ________2018.године  

 
М.П.  

Потпис овлашћеног лица  

______________________ 
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  САСТАВЉЕНА 
- Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и контакт телефон.  

Понуду доставити на адресу: 
JП „Срем-гас“ Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/I 

са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку број 16/2018 – Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и 
групне прикључке и ремонт по потреби -,,НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 
23.08.2018. године до 12:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 23.08.2018. 
године до 12:00 часова, сматраће се неблаговременом. 
 
- Понуда мора да садржи све законом прописане елементе и попуњене обрасце у склопу 
конкурсне докуменатaције. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
- Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Трг војвођанских бригада 
14/I,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – услуга – Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и 
групне прикључке и ремонт по потреби ЈН бр. 16/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – услуга –  Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и 
групне прикључке и ремонт по потреби, ЈН бр. 16/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или  
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„Опозив понуде за јавну набавку – услуга –  Ремонт, контрола и подешавање 
регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и 
групне прикључке и ремонт по потреби, ЈН бр. 16/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуга – Ремонт, контрола и 
подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за 
индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби, ЈН бр. 16/2018  - 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. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац дат у прилогу конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1. податке о 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 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1 до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве је у прилогу Конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
- Начин плаћања: 
У року од 30 дана по достављању комплетног извештаја о прегледаним МРС и 
испостављању рачуна. 
Авансно плаћање није дозвољено. 
 

- Цена у понуди мора бити исказана у динарима без обрачунатог ПДВ-а, као и 
укупан износ са ПДВ-ом. Цена мора бити исказана као јединична за сваку 
ставку, као и укупно по ставкама. 
Исказана цена у понуди мора да садржи и лабараторијски преглед и 
баждарење за поједине елементе МРС. 
Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, 
радне снаге, транспорта, теренских додатака, трошкове примене мера 
заштите на раду у складу са Законом о безбедности и здравља на раду, као и 
свих осталих трошкова који су неопходни за извршење посла. 
 

7.2 Захтев у погледу рока извршења услуга 
Рок  за завршетак прегледа свих МРС и опреме је  15.10.2018. године.  
 
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
7.4. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршене 
услуге. 
 
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
У току важења Уговора добављач не може вршити корекцију цене. 
 
9.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
 

 Врста критеријума је најнижа понуђена цена. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. Пореска управа, Филијала 
Сремска Митровица, Краља Петра I бр.44, 22000 Сремска Митровица,  
www.poreskauprava.gov.rs; 

 
2. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 

заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине. Град Сремска Митровица, Градска управа за 
здравствeну, социјалну заштиту живoтнe срeдинe, Светог Димитрија 
бр.13, www.sremskamitrovica.org.rs 

 
3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. Национална 
служба за запошљавање, Филијала Сремска Митровица, Светог 
Димитрија 31, 22000 Сремска Митровица. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail: office@sremgas.rs или факсом на број 
022/610-070] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде. У том случају Наручилац ће у року од три дана од дана 
пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки  и својој интернет 
страници. 
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 16/2018“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
(Образац изјаве који се налази у прилогу конкурсне документације). 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број  Број или ознака 
јавне набавке, сврха: Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке, ако се подноси по 
други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити 
захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса-нпр. дел.број, датум сачињавања и 
сл.) 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
 
 
20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
На основу члана 115. Закона, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци 
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа 
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од вредности из члана 39. став 1. Закона, односно члана 124а за наручиоце из области 
привреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 
 
 
 
 

8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - Ремонт, 
контрола и подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС 
за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби, ЈНМВ бр. 16/2018 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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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 
 
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
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броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 
 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку услуга - Ремонт, контрола и 
подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за 
индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби, ЈНМВ бр. 16/2018 
 
 
 
 

Капацитет 
МРС 

(Sm3/h) 

Број 
комада 

Јединична цена 
без пдв-а 

Јединична цена 
са пдв-ом 

Укупно без 
пдв-а 

Укупно са 
пдв-ом 

16-160 72     

161-400 10     

400-1500 13     

Укупно   

 
 

 
УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: ____________________  динара 
 
УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:_____________________ динара 

 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана 
 
ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ: ______________ 
 
                                                                               
Напомена: Услуга лабараторијског прегледа и баждарења гасне опреме МРС ће се   
                  вршити по потреби и уз договор са Наручиоцем а према приложеним ценама. 

 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно 
 
 
 

9. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА РЕМОНТА, КОНТРОЛЕ И БАЖДАРЕЊА 

РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ МРС 
  
 
 
Уговорне стране: 

1. ЈП за дистрибуцију природног гаса „СРЕМ-ГАС“ из Сремске Митровице, Трг 
војвођанских бригада 14/I, кога заступа в.д. директора Даница Недић, 
дипл.правник, МБ: 08675295 (у даљем тексту: Наручилац) и, 

 
2. ____________________________________________________, кога заступа 

______________________________, МБ: _________, ПИБ: ______________, (у 
даљем тексту: Извршилац)   

                                                     
Основ уговора: 

ЈН Број: 16/2018 
Број и датум одлуке о додели уговора: ________ од ____________. године 
Понуда изабраног понуђача бр. __________ од __________. године, код 
наручиоца  заведена под бројем __________ од ___________ године. 
 

Предмет уговора је набавка услуге ремонта, контроле и подешавања регулационе 
опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке 
и ремонт по потреби  

Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
-  да је у поступку јавне набавке мале вредности  услуга - Ремонт, контрола и 
подешавање регулационе опреме МРОС широке потрошње и МРС и РС за 
индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби Наручилац донео одлуку о 
додели уговора понуђачу ___________________из __________________ који је поднео 
најповољнију понуду заведену код Наручиоца под бројем _________ од _____________ 
2018. године, и 
- да је понуда Наручиоцу саставни део уговора. 
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Члан 2. 
Предмет овог Уговора је вршење услуга, услуге ремонта, контроле и баждарења 
регулационе опреме МРС према Позиву за достављање понуда ради јавне набавке мале 
вредности број 297-4/18 од 14.08.2018. године.  

Саставни део овог Уговора је понуда извршиоца __________________ која је 
заведена под бројем  ____________ од ____________. године, која је достављена по 
Јавном позиву за поступак Јавне набавке број 297-4/18 од 14.08.2018. године, и која је 
прихваћена о стране ЈП ''СРЕМ-ГАС''-а. 
 

Члан 3. 
Јединичне цене су утврђене понудом _________________________ која је саставни део 
Уговора и која је заведена под бројем _________ од _________. године. 
 Укупна вредност јавне набавке је ________________ динара без ПДВ-а односно 
______________ динара са ПДВ-ом.  

 
Члан 4. 

Рок за извршење услуга из члана 1. овог Уговора је, односно завршетак прегледа свих 
МРС и опреме је 15.10.2018. године. 
 

Члан 5. 
ЈП ''СРЕМ-ГАС'' се обавезује да плаћање за извршене услуге 

______________________ изврши у року од 30 дана по достављању комплетног 
извештаја о прегледаним МРС и испостави рачуна. 

 
Члан 6. 

ЈП ''СРЕМ-ГАС'' ће своје обавезе измирити дознаком на текући рачун. 
Текући рачун извршиоца ________________ је  ________________. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор ступа на снагу на дан потписивања. 
 

Члан 8. 
Извршилац се обавезује да ће Наручиоцу током 2018. године извршити услуге у складу 
са понудом број ________ достављену дана ___________ године. 
Извршилац _____________________ се обавезује да ће предметне услуге извршити 
квалитетно.  

Члан 9. 
Динамика извршења услуга 
Извршилац се обавезује да ће предметне услуге прецизиране понудом број ______ од 
дана ________ године, вршити по договору са Наручиоцем, у складу са издатим налогом, 
а закључно са 15.10.2018. године. 
 
У случају хитних интервенција, оперативна спремност Извршиоца је максимално 2 (два) 
часа. 
 
 
 

Члан 10. 
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Извршилац услуга даје гаранцију за извршене услуга из овог уговора у трајању од 
________ месеци.   
 
 

Члан 11.  

Измене Уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 

1. Закона о јавним набавкама, односно члана 124а за наручиоце из области привреде, 

енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 

 
Члан 12. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 
часа. 
 

Члан 13. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплаве, експлозије, 
транспортне незгоде, одлуке органа власти и други случајеви који су Законом утврђени 
као виша сила.  
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Сремској Митровици.  

Члан 15. 
Уговорна старана незадовољна испуњењем уговорних обавеза друе уговорне стране, 
може захтевати раскид Уговора под условима да је своје уговорне обавезе у потпуности 
и благовремено извршила.  
 

Члан 16. 
Раскид Уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 дана.   
 

Члан 17. 
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су уз пристанак обе уговорне стране који је 
дат у писменом облику.   
 

Члан 18. 
Овај Уговор ступа на снагу даном закључења од када и производи правна дејства.  
 
 

Члан 19. 
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Овај Уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих се свакој уговорној страни 
уручује по два примерка.   
 

 
 
    За Извршиоца                                                                   ЈП „Срем-гас“                                       
                                                                                               в.д. директора 
                                                                                  Даница Недић, дипл.правник 

______________________                                    ____________________________ 

 
Напомена:  Понуђач је у обавези да дати Модел уговора попуњава, потписује и 
оверава. У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће 
закључен уговор о јавној набавци. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 
бр. 29 од 29.03.2013 године) и члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач по позиву ЈП „Срем-гас“ за јавну набавку мале 
вредности услуга – Ремонт, контрола и подешавање регулационе опреме МРОС широке 
потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке и ремонт по потреби, које је 
као наручилац покренуо у поступку број 297/18, ________________________даје следећу:  
                                                                                             (Назив понуђача) 
 
 

ИЗЈАВУ  

                            О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга – Ремонт, контрола и подешавање регулационе опреме 
МРОС широке потрошње и МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке и 
ремонт по потреби бр.16/2018, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Место: ____________________ 
Датум: ____________________ 
 
 
                                                                                                                                               _____________________________________ 

   (лице овлашћено за заступање) 
 

                                                                             
_____________________ 

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 

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. 

 

 


