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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12 и 
68/2015), и  члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
број 86/15) и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 41/1.2.1.1 од 
02.12.2015. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга 

ТЕЛЕМЕТРИЈА 
Број: 41/1.2.1. 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 Општи подаци о јавној  набавци  

 Подаци о предмету јавне набавке 

 Врста, теничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок пружања услуге, 

место пружања услуге 

 Испорука опреме и пружање услуге на опремању постојећих мерила за даљинско 

очитавање потрошње природног гаса 

 Техничка спецификација минималних техничких захтева 

 Техничке карактеристике понуђених коректора-Образац бр.1 

 Прилог А1 

 Образац структуре цене- Образац бр.2 

 Критеријуми за избор најповољније понуде 

 Услови за учешће у поступку ЈНМВ из члана 75.и 76. Закона 

 Упутство како се доказује испуњеност услова 

 Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона у поступку јавне 

набавке мале вредности- Образац бр.3 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона у поступку јавне набавке 

мале вредности-Образац бр.4 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 Образац Понуде- Образац бр.5 

 Образац Изјаве о независној понуди- Образац бр.6 

 Модел Уговора- Партија бр.2-Образац бр. 7 

 Образац Трошкова припреме понуде- Образац бр.8 

 Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 Закона- Образац бр.9 

 

 

Конкурсна документација има 37 странa. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
Назив адреса и интернет страница наручиоца:  

 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ 

 ЈНА 136, 22400 Рума,  

 www.gasruma.rs 
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. 
Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 41/1.2.1. је набавка услуге испоруке и уградње система за даљинско 
очитавање потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на дистрибутивној 
гасној мрежи ЈП ''Гас-Рума'', на територији општина Рума и Ириг, а у циљу аутоматског 
прикупљања података о измиреним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или 
краће. 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
Контакт: 

 Ивона Павић и Горан Дражић 

 телефон: 022-473-450 

 e-mail: ivona.pavic@gasruma.rs 
 
 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
 

Предмет јавне набавке број 41/1.2.1. је набавка услуге испоруке и уградње система за даљинско 
очитавање потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на дистрибутивној 
гасној мрежи ЈП ''Гас-Рума'', на територији општина Рума и Ириг, а у циљу аутоматског 
прикупљања података о измиреним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или 
краће. 
 
Ознака из општег речника набавке:  
51500000-Услуге инсталирања уређаја и опреме 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора. 
 

 
 

 

mailto:referent.nabavke@gasruma.rs
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
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ИСПОРУКА ОПРЕМЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ НА ОПРЕМАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ МЕРИЛА ЗА 

ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 
 

I. ОПШТИ ОПИС 
Овом јавном набавком предвиђена је испорука и уградња система за даљинско очитавање 
потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на дистрибутивној гасној 
мрежи ЈП ‘’Гас Рума’’, на територији општина Рума и Ириг, у циљу аутоматског прикупљања 
података о измереним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или краће. 

 
Таб.1: Подаци о уграђеним мерачима протока гаса чија мерна места треба даљински 
очитавати 

Место 
испоруке 

Пројект. 
kапац. 
 МРС 

Улазни / 
излазни 
прит. ''п'' 

Уграђени Мерач 
 

 (m3/h) (bar) врста модел произвођач год. 

Бр.1 - Рума 2900 6-12 / 3 ротац. - IGA 1978 

Бр.2 - Рума 1660 6-12 / 3.2 турб. Evry - 91/94 Instromet 1994 

Бр.3 - Рума 1240 6-12 / 3.1 турб. TZ 80 
Rombach-
Karlsruhe 

1986 

Бр.4 - Рума 800 6-12 / 3.2 турб. TZ 80 
Schlumberger-

Rombach 
1993 

Бр.5 - Рума 650 6-12 / 2.5 турб. TZ 80 
Rombach-
Karlsruhe 

1983 

Бр.6 - Рума 530 6-12 / 0.1 ротац. RTG – 250 RECK & Co 1995 

Бр.7 - Ириг 1000 4 / 0.5 турб. Fluxi 2100/TZ Actaris 2008 2008 

Бр.8 - Ириг 550 6-12 / 2.6 турб. TRZ 2/2007 Elster-Iinstromet 2007 

Бр.9 - 
Жарковац 

926 6-12 / 2.1 турб. 
D-26452 

Sande / 97 
RECK & Co 1997 

 

Таб.2: Подаци о уграђеним коректорима протока гаса чија мерна места треба даљински 
очитавати 

Место 
испоруке 

Пројект. 
kапац. 
 МРС 

Улазни / 
излазни 
прит. ''п'' 

Уграђени коректор 
 

 (m3/h) (bar) врста модел произвођач год. 

Бр.1 - Рума 2900 6-12 / 3 анал. BVC C1 100 IGA 1979 

Бр.2 - Рума 1660 6-12 / 3.2 дигит. 510 Instromet 1994 

Бр.3 - Рума 1240 6-12 / 3.1 анал. RVC 
Rombach-
Karlsruhe 

1986 

Бр.4 - Рума 800 6-12 / 3.2 дигит. SEVC - D 
Schlumberger-

Rombach 
1993 

Бр.5 - Рума 650 6-12 / 2.5 анал. 1983 
Rombach-
Karlsruhe 

1983 

Бр.6 - Рума 530 6-12 / 0.1 - - - - 

Бр.7 - Ириг 1000 4 / 0.5 дигит 
Corus 

PTZ/2008 
Actaris 2008 2008 

Бр.8 - Ириг 550 6-12 / 2.6 дигит EK 230 Elster-Iinstromet 2007 

Бр.9 - 
Жарковац 

926 6-12 / 2.1 дигит SEVC - D RECK & Co 1997 
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Понудом је потребно предвидети и обухватити: 
1. Набавку  потребне опреме (електронских коректора) предвиђене техничким захтевом, 
2. Уградњу, монтажу и повезивање  понуђене опреме 
3. Пружање потребне услуге хостинг-а (wеб сервера) за понуђену опрему (електронске 
коректоре) 
4. Испитивање и пуштање у рад монтиране опреме, са пробним погоном у трајању од 30 дана 
5. Испоруку потребне пратеће документације 
6. Обуку особља, 
     а у свему према доле наведеним захтевима и техничкој спецификацији. 
 

II. ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ 
 
Понуђено техничко решење (коректори и услуга хостинга) треба да омогући даљинско 
очитавање постојећих мерила протока природног гаса, комуникацијом на релацији сервер – 
клијент  путем ГСМ/ГПРС мреже коришћењем картице за приступ мобилној мрежи. Очитани 
параметри треба да се преносе до радне станице за преузимање, обраду и архивирање 
преузетих података са могућношћу приказа података у нумеричком и графичком облику, као и 
табеларних израчунавања. 
 

III.  ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 
 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОРЕКТОРИ 
 
Електронски коректор конвертује проток/запремину коју очитава мерило (турбинско или мерило 
са ротационим клиповима) на радним условима на стандардне услове (температура 15°C  и 
притисак 1,01325bar). Електронски коректори запремине морају да задовоље захтеве изнете у 
- Правилник о мерилима, "Службени гласник РС", бр.63/2013.  

Улазни подаци за прерачунавање протока/запремине  гаса на стандардне услове су следећи: 
1.  Импулси са мерила 
2.  Притисак и температура гаса 
3.  Фактор стишљивости (копресибилност) 
 
● Израчунавање фактора стишљивости се врши у коректору на основу комплетног састава 
гаса или само неких компоненти у зависности од примењеног стандарда: AGA-8 DC92 / S-
GERG-88 / AGA-8 GC 1 / AGA-8 GC2 / AGA-NX-19 / AGA-NX19 H&W / фиксна вредност. 
Потребне компоненте гаса уносиле би се у коректор  мануелно, као средња вредност за неки 
претходни период. 
 
ОПШТИ ЗАХТЕВИ 
 
1.  Релативна грешка уређаја мора бити у оквирима дефинисаним у Правилнику о мерилима, 
"Службени гласник РС", бр.63/2013.  
2. Отпоран на вибрације и електромагнетне сметње. 
3. Одговарајући софтвер на windows платформи за конфигурисање и надзор уређаја. 
4. Kонтролa приступа подацима (више нивоа) и заштита од неовлашћеног приступа. 
5. Мерне јединице морају бити метричке SI јединице (bar, °С, m3, Sm3

  Sm3/h итд.) 
6. Интерно напајање (батерија) са могућношћу додавања екстерног напајања са Ethernet 
интерфејсом 
7. Сви коректори морају бити од истог произвођача и истог типа 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА 

 
Kућиште 

Материјал кућишта израђен од металних легура, монтажа на зид, цевовод или на главу 
мерила 
 
Класа заштите 

IP 65 (погодно за постављање на отвореном) 
 
Опсег температурног окружења 

- 25 до + 55 °C 
 
Еx заштита 

за уградњу: у зону 1 (батерија)  или  
за уградњу у зону 2 (са напајањем 220 VAC ) 

 
Напајање 
 

1. Интерно напајање (батерија) са могућношћу додавања екстерног напајања  
или 

2. Интерно напајање (батерија) са интерном напојном јединицом – могућност  
       прикључења уређаја директно на 220 VAC (уградња у Еx Зони 2) 
 
Дисплеј 
Локални дисплеј,позадинско осветљење, с могућношћу прегледа процесних и израчунатих 
величина. 

Дигитални улази 
Најмање два процесна улаза, подесива од стране корисника као: 
LF улаз ([max. 50 Hz] reed или NAMUR) 
HF улаз ([max. 5 kHz] NAMUR) 
 
Коректор мора имати могућност прикључења додатних сензора притиска и температуре за 
мониторинг станице. 
 
Мерни претварач притиска 
Интегрисан у кућиште 
Опсег мерења у складу са условима мерног места (према подацима из таб.2, прецизније ће 
бити дефинисано по одабиру понуђача, а пре потписивања уговора) 

Мерни претварач температуре 
Интегрисан у кућиште са екстерним RTD сензором 
Димензије RTD сензора у складу са условима мерног места (према подацима из 
таб.2,прецизније ће бити дефинисано по одабиру понуђача, а пре потписивања уговора) 

Излазни сигнали 

Најмање 4 дигиталнa транзисторска излаза , програмабилна и заштићена шифром на 
калибрационом нивоу заштите 

Импулсни излазни сигнал max фреквенције LF (4-Hz),  HF (1 Hz) 

Излазни сигнал за аларм и/или упозоравајућу информацију 
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Интерфејси 

1.  Локални интерфејс (оптички, електрични ...) 
Користи се за конфигурисање и локални приступ подацима и архивама 

 
2.  RS 232 / RS 485 
     Користe се за конекцију према HOST-u 

3. Ethernet интерфејс интегрисан или са могућношћу додавања Еthernet интерфејса    накнадно 
у склопу екстерне јединице за напајање (екстерна напојна јединица и коректор морају бити 
од истог произвођача) 

4.  Интегрисан (интерни)GSM/GPRS интерфејс  
     
Протоколи  
Modbus RTU, Modbus RTU in TCP, Modbus TCP  
Наведени протоколи морају да омогуће пренос како тренутних вредности, тако и архива 
ускладиштених у интерној меморији коректора. 

Архиве (Data logger) 

Обухвата све процесне и израчунате величине, догађаје и аларме (најмање у складу са API 
одељак  21.1.) и то:  

 
A. Конфигурациони логови и логови догађаја 
● Догађаји и промене у конфигурацији коректора са временом и датумом промена        

Б. Аларм логови                                                                                                                               

● Алармна стања са временском одредницом (time stamp)                                                                                      

В. Логови података                                                                                                                    

● Сатни (периодични) и дневни логови жељених процеса мора да укључују     
    минимум:   

▪ датум и време записа                                                                                                                
▪ време рада коректора запремине                                                                                                   
▪ некоригована запремина у одређеном временском периоду                                                        
▪ коригована запремина у одређеном временском периоду                                                      
▪ просечна вредност притиска у одређеном временском периоду                                                
▪ просечна вредност температуре у одређеном временском периоду                                            
▪ релативна густина у одређеном временском периоду   

                                                        
● Минималан број дневних логова мора бити 24, а минималан број сатних логова   
   мора бити 600.                                                                                                                                         
● Временска одредница (time stamp) сваког записа мора бити генерисана у  
   коректору запремине. 
 
Г. Екстерна јединица за напајање 

Обезбеђује самосигурно екстерно напајање за коректор и комуникацију коректор-HOST 
Улазни напон 220 VAC 
Један RS 232 / RS 485 интерфејс према коректору 
Ethernet интерфејс према HOST-u 
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IV.  УСЛУГА ХОСТИНГА – ВЕБ СЕРВЕР 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

Услуга веб сервера мора да обухвати следеће: 

1. Повезивање и пуштање у рад електронских коректора запремине и система телеметрије 

са неопходном обуком радника 

2. Аутоматско прикупљање података са коректора запремине гаса, са могућношћу 

промене учесталости и времена слања  

3. Неометану комуникацију на релацији сервер – клијент путем GSM/GPRS мреже 

коришћењем М2М картица за приступ мобилној мрежи 

4. Обезбеђење података о мерењу од неовлашћеног приступа, оштећења и уништења 

5. Инсталацију и право на коришћење корисничког софтвера којим ће се вршити увид у 

очитане податке, неометано по принципу доступности 24/7/365 

6. Листа података који се морају аутоматски очитавати са коректора дата је у ПРИЛОГУ  

А1 

7. Кориснички софтвер мора да омогући индентификацију сваког мерног места на којем је 

уграђен електронски коректор 

8. Кориснички софтвер мора да поседује могућност груписања мерних места по 

различитим критеријумима  (величина гасомера, локација, врста потрошача и сл.) 

 

V. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Понуђени коректори морају поседовати писмене доказе о усаглашености производа са 
референтним метролошким прописима и другу неопходну техничку документацију. Део ових 
докумената се доставља у склопу понуде, а преостали приликом испоруке и то: 

1.   Коректори морају да имају важеће "Уверење о одобрењу типа мерила" издато од стране 
Дирекције за мере и драгоцене метале из Београда - ( доставља се у склопу понуде). 

2.   Коректори морају да имају и исправе које одговарају уверењу о одобрењу типа мерила 
које су издали надлежни органи у иностранству (од PTB, NMi  "или одговарајуће") -  ( 
достављају се у склопу понуде). 

3.   Коректори морају да поседују проспектну документацију и фабричка документа којима се 
доказују тражене карактеристике понуђене опреме - ( достављају се у склопу понуде). 

4.  Уз коректоре се мора доставити листа из ПРИЛОГА  А1 којом се доказују подаци који се 
аутоматски очитавају са коректора   -  ( доставља се у склопу понуде). 

5.   Коректори морају да имају важеће Ex сертификате (издате у Србији) - (достављају се 
приликом испоруке). 

6.   Уз коректоре морају се доставити  техничка упутства за конфигурисање, монтажу, 
инсталацију, пуштање у рад, руковање (начин употребе) и одржавање, - (достављају се 
приликом испоруке). 

7.   Уз коректоре се морају доставити листе препоручених резервних делова који се користе 
при редовном одржавању и сервисирању  - (достављају се приликом испоруке). 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНИХ КОРЕКТОРА                     Образац бр.1 
 

1. Произвођач   ____________________________________________________ 

2. Модел   ____________________________________________________ 

3. Релативна грешка уређаја ± ______ % 

4. 
Релативна грешка мерног претварача 
притиска 

± ______ % 

5. Улазни импулси из мерила у коректор □ ниска фреквенција LF,   □ висока фреквенција HF 

6. Истовремено коришћење оба 
импулсна улаза 

□ да,                   □ не.   

7. Могућност континуалног праћења и 
упоређивања HF и LF импулса са истог 
мерила 

□ да,                   □ не.   

8. 
Опсег унутрашњег мерног претварача 
притиска   ____________________________________  bar 

9. Опсег радне температуре амбијента 
 

Од  __________  
o
C  до  __________  

o
C 

10. 
Прорачун фактора стишљивости из 
састава гаса  

□ AGA 8,  □ NX 19, □ S-GERG 88,                                 

 □ друго ( ___________ ). 

11. 
Архива конфигурационих (CONFIG) и 
логова догађаја( EVENT LOG) 

□ да,                     □ не. 

12. Ахрива аларм логова (ALARM LOG) □ да,                     □ не. 

13. Архива логова података (DATA LOG) □ да,                     □ не. 

14. Конфигурабилна архива □ да,                     □ не. 

15. Материјал кућишта, степен заштите 
коректора, дисплеј 

□  материјал кућишта ( ______________________ ), 

□ Ex  _______ ,       □ IP ____,       □ дисплеј. 

16. 
Могућност екстерног напајања □ да,                     □ не. 

17. У случају екстер. напајања постоји 
back-up батерија 

□ да,                     □ не. 

18. 
Уграђен интерни модем за зону 1 □ да,                     □ не. 

19. 
Додатна интерна батерија за модем □ да,                     □ не. 

20. Комуникација (interface) □ Локални интерфејс  ________________  

□ EIA-232 / EIA-485  

□ Ethernet □ GSM/GPRS  □ Друго ________________ 

21. Додатни комуник. порт, тј. могућност 
комуницирања преко уграђеног 
интерфејса истовремено са 
комуникацијом  преко модема 

 

□ да,                     □ не. 

22. Web сервер 

□ да, навести назив и веб адресу 
_________________________    

 □ не. 

23. Ethernet порт □ да,                     □ помоћу додатног модула 

24. Протоколи □ Modbus RTU,   □ Modbus/TCP,   □Modbus RTU in TCP   

□Enron,              □ DSfG-B   □ Други ________________ 

25. Валидно решење о одобрењу типа 
мерила, издато од дирекција за мере и 
драгоцене метале 

 
□да, Одобрено у Србији ______________ 
□ не 

26. Потребна техничка документација са 
софтверима ће бити достављена 
приликом испоруке уређаја 

□ да                     □ не 

Важне напомене: 
За сваки понуђени тип коректора мора бити  попуњена посебна табела. 
Подаци уписани у табелу су обавезујући. Валидност података потврђује се печатом и потписом 
овлашћеног лица фирме понуђача. 

 
___________________________ 
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ПРИЛОГ  А1 

●  Листа података који се морају аутоматски очитавати са коректора: 
 

IME JEDINICA 

Absolute pressure measurement Bar 

k - Compressibility factor ratio mean 
value last day 

 

C - Conversion factor mean value last 
day 

 

Gas pressure mean value last day  

T - Gas temperature mean value last day °C 

Ho.b - Calorific value kWh/m3 

CO2 - Carbon dioxide content mol-% 

Customer number  

k - Compressibility factor ratio  

zb - Compressibility factor at base cond.  

z - Compressibility factor at meas. cond.  

C - Conversion factor  

Qb - Corrected flow m3/h 

Status instance (from 1 to 10)  

Qm - Measured flow m3/h 

DayB - Begin of day  

Vb - Daily meter reading L 

Vm - Daily meter reading  

Time - Actual date and time with 16 
digits 

Time 

Station number  

Vers - Software version  

Rhob - Density gas at base conditions kg/m3 

Density ratio  
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p - Gas pressure (used value) Mbar 

T - Gas temperature (used value) °C 

GSM - receiver level  

H2 - Hydrogen Content mol-% 

N2 - Nitrogen Content mol-% 

Pressure lower warning limit Bar 

Meter location number  

Bat R - remaining life time battery Days 

Call Acceptance window  start  

Call Acceptance window  data 
transmission start 

 

Call Acceptance window  end  

CodA - Code for admin lock  

Stat - actual status information about 
alarms and warnings 

 

S.Reg - status register  

VmT - Actual meter reading (total) m3 

VbT - Standard meter reading (total) L 

Vb - Standard meter reading 
(undisturbed) 

m3 

Vm - Actual meter reading (undisturbed) m3 
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  Образац бр.2 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

Р.бр. Назив 
Јед. 
мере 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а  
ПДВ 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1. 
Електронски коректори 

запремине за: 
ком. (дин.) (дин.) (дин.) 

1.1 Мерно место бр.1 - Рума     

1.2 Мерно место бр.2 - Рума     

1.3 Мерно место бр.3 - Рума     

1.4 Мерно место бр.4 - Рума     

1.5 Мерно место бр.5 - Рума     

1.6 Мерно место бр.6 - Рума     

1.7 Мерно место бр.7 - Ириг     

1.8 Мерно место бр.8 - Ириг     

1.9 Мерно место бр.9 - Жарковац     

2. 
Пружање месечне услуге 

хостинга за коректоре 
  

  

2.1 По мерном месту     

2.2 Укупно месечно     

 УКУПНА ЦЕНА: (1 + 2.2) ( Без ПДВ)    
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – Температурних мерила протока гаса, 
ротационих мерила протока гаса са електронским коректорима и  мерно регулационих станица 
- донеће се применом критеријума ''економски најповољније понуде''. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ: 
 

Поз. Критеријум Бодови 

1. Понуђена цена  50 

2. Квалитет 40 

3. Рок испоруке 5 

4. Гарантни рок 5 

 
Укупна вредност броја бодова израчунава се преко следећег обрасца: 

 
ББУ= Б1+Б2+Б3+Б4 

 
Одређивање броја пондера  за сваки од елемената критеријума за избор економски 
најповољније понуде вршиће се на следећи начин: 
 

а) Понуђена цена (Б1)  
 
Максимални број бодова по овом критеријуму је 50 бодова. 
За одређивање најповољније цене упоређиваће се укупна цена из понуде. 
Максимални број бодова 50 добиће понуда са најнижом укупном ценом (Цмин).Број бодова за 
укупну цену из понуде (Ц) осталих понуда ће се израчунавати на следећи начин: 

 
Б1 =   50*Цмин / Ц 

б)  Квалитет (Б2) 

Максимални број бодова по овом критеријуму је 40 бодова.  
Укупан број бодова (Б2) по критеријуму квалитета се израчунава на следећи начин: 
 

Б2 = Б21 + Б22 + Б23  
 

Где су: 
 
Б21 - Могућност уградње коректора у зону 2 са интерном напојном јединицом - ће бити 
вредноване на следећи начин 
  

ДА 20 бодова      НЕ 0 бодова 
 
Б22 -Материјал кућишта израђен од металних легура - ће бити вредноване на следећи начин 
 
 ДА 10 бодова      НЕ 0 бодова 
 
Б23 -Додатна интерна батерија за модем - ће бити вредноване на следећи начин 
 
 ДА 10 бодова      НЕ 0 бодова 
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в)  Рок испоруке (Б3) 

Максимални број бодова по овом критеријуму је 5 бодова.  
Максимални број бодова 5 добиће понуда са најкраћим роком испоруке израженим у 
календарским данима (Римин). Број бодова (Б3) за рок испоруке (Ри) из понуде осталих понуда 
ће се израчунавати на следећи начин 

 
Б3 = 5 x Римин / Ри 

г) Гарантни рок (Б5) 

Максимални број бодова по овом критеријуму је 5 бодова. 
Гарантни рок не сме бити мањи од 24 месеца, а бодоваће се најдуже до 60 месеци.  
Максимални број бодова добиће понуда са најдужим гарантним роком (Грмаx). Број бодова (Б5)  
за гарантни рок (Гр)  из понуде осталих понуда ће се израчунавати на следећи начин: 
 

Б5 =   5 x Гр / Грмаx 
 
 



Конкурсна документација                                                             Јавна набавка мале вредности 
''ТЕЛЕМЕТРИЈА'' бр.41/1.2.1 

 16 

 

 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
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; 
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; 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

 
 
Понуђач је у обавези да испуни додатне услове предвиђене конкурсном документацијом: 
 

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

 да понуђач у последњих 12 месеци до дана објављивања позива није био у блокади и 
да у последње три године (2012,2013,2014) није пословао са губитком. 

 
2. Да располаже неопходним техничким капацитетом. 

 Да је овлашћени заступник или дистрибутер добара које нуди  

 Да  поседује најмање једно доставно возило у  својини, по основу лизинга или уговора 
о закупу 

 Да поседује сервисну подршку 
 

3. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

 Понуђач мора поседовати списак (референтна листа испоручених коректора)  за 
период претходне 3 године (2012,2013 и 2014) минималне вредности 15.000.000,00 
динара укупно за све три тражене године. 

 
4. Да понуђена опрема располаже са потребном техничком документацијом и да 

испуњава услове предвиђене у оквиру техничких карактеристика. 

 Понуђач мора да поседује у писменом облику сву техничку документацију наведену и 
описану у оквиру '' Техничка документација'' и мора да задовољава све услове 
предвиђене техничким карактеристикама. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.3), којом 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 (важећа дозвола за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа) коју доставља у виду неоверене копије 
уколико иста постоји. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац бр.4), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова, или да достави копије захтеваних 
доказа. 
Ако понуђач у року од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, или не достави копије свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву, а као најповољнију понуду изабраће понуду следећег понуђача са ранг 
листе који достави наведене и захтеване доказе. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. У том случају, навешће само назив интернет странице на 
којој докази могу да се провере. 
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. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, 
уколико иста постоји. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Уколико наручилац затражи пре доношења Одлуке о додели Уговора од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија(или било ког другог понуђача), да достави копије 
доказа или оригинал или оверену копију на увид, понуђач је дужан да достави: 
 
1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
 
2. Услов да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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Доказ за правно лице:  
- Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;  
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала;  
Доказ за законске заступнике правних лица: 
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да 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 (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 
 
3. Услов да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
Доказ:  
- Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде. 
Доказ: 
Услов под редним бројем 5 понуђач доказује потписивањем ''Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл.75 став 2 Закона''-Образац бр.9 
 
5. Услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Додатни услови се доказују следећим документима: 
 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом. 

 Понуђач је дужан да достави извештај о бонитету (БОН-ЈН) којио је издат од стране 
Агенције за привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора за претходне три године (2012,2013 i 2014). 

- Да достави потврду Народне банке Србије о ликвидности, доказ да у последњих 12 месеци 
до дана објављивања позива није био у блокади 
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 Уколико извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 12 месеци, 
није неопходно достављати посебан доказ о блокади. 

2. Да располаже неопходним техничким капацитетом. 

 Понуђач је дужан да достави документацију којом доказује статус овлашћеног заступника 
или дистрибутера добара које нуди. 

 Понуђач мора да достави копије саобраћајне дозволе за доставно возило, односно  копију 
уговора о лизингу или закупу. 

 Уколико подносилац понуде има сопствену сервисну подршку дужан је доставити изјаву за 
исто, оверену и потписану од стране одговорног лица. Уз изјаву обавезно је доставити   
фотокопију документације којом понуђач доказује статус овлашћеног сервиса опреме коју 
нуди као и фотокопије радне књижице   запослених на пословима сервиса опреме. 

  Уколико подносилац захтева нема сопствену сервисну подршку обавезно је доставити   
 фотокопију уговора  са овлашћеним сервисом о пословно техничкој сарадњи не старијим    
 од годину дана. Уз уговор доставити фотокопоју документације којом понуђач доказује  
 статус овлашћеног сервиса опреме коју нуди. 
Уколико се понуда подноси за групу понуђача , понуђачи морају заједно да испуне  
наведени услов.Уколико се понуда подноси са подизвођачем, понуђач и подизвођач могу 
заједно да испуне наведени услов. 

3. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

 Понуђач мора доставити списак (референтна листа испоручених коректора)  за период 
претходне 3 године (2012,2013 и 2014) минималне вредности 15.000.000,00 динара укупно 
за све три тражене године са износима и датумима, потписане и оверене  од стране 
овлашћених  лица Наручиоца на које се односе одговарајуће референце у оригиналу. 

4. Да понуђена опрема располаже са потребном техничком документацијом и да 
испуњава услове предвиђене у оквиру техничких карактеристика. 

 Понуђач мора да достави у писменом облику сву техничку документацију наведену и 
описану у оквиру ''Техничка документација'' у склопу понуде или приликом испоруке (у 
зависности како је то предвиђено у оквиру ''Техничке документације) и мора да 
задовољава све услове предвиђене техничким карактеристикама. 

 
Напомена:  
Понуђач може и да достави све наведене доказе заједно са Понудом. 
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          Образац бр.3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуга ''Телеметрија'', број 41/1.2.1., испуњава све услове из чл. 75. и 
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4. Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
 
Понуђач је у обавези да испуни додатне услове предвиђене конкурсном документацијом: 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

 да понуђач у последњих 12 месеци до дана објављивања позива није био у блокади и 
да у последње три године (2012,2013,2014) није пословао са губитком. 

2. Да располаже неопходним техничким капацитетом. 

 Да је овлашћени заступник или дистрибутер добара које нуди  

 Да  поседује најмање једно доставно возило у  својини, по основу лизинга или уговора 
о закупу 

 Да поседује сервисну подршку 
3. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 

 Понуђач поседује списак (референтна листа) испоручених коректора  за период 
претходне 3 године (2012,2013 и 2014) минималне вредности 15.000.000,00 динара 
укупно за све три тражене године. 

4. Да понуђена опрема располаже са потребном техничком документацијом. 

 Понуђач поседује у писменом облику сву техничку документацију наведену и описану у 
оквиру '' Техничка документација'' и задовољава све услове предвиђене техничким 
карактеристикама. 

 

 Место и датум,    Понуђач  

  
 

М.П. 
   

 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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           Образац бр.4 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке ''Телеметрија'', број 41/1.2.1., испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

4) Да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

 

 
 



Конкурсна документација                                                             Јавна набавка мале вредности 
''ТЕЛЕМЕТРИЈА'' бр.41/1.2.1 

 22 

 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Предмет јавне набавке број 41/1.2.1. је набавка услуге испоруке и уградње система за даљинско 
очитавање потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на дистрибутивној 
гасној мрежи ЈП ''Гас-Рума'', на територији општина Рума и Ириг, а у циљу аутоматског 
прикупљања података о измиреним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или 
краће. 
Врста и опис предмета јавне набавке је дата у посебном делу конкурсне документације.  

   

.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач треба да достави понуду у писменом облику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације. Понуђач је дужан да посебно прикаже цене елемената, а у складу са 
захтевима из oбразаца понуда и структура цена  из конкурсне документације. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду нумерисани, повезани траком у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  
Понуда се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је 
затворена онако како је предата. На предњој страни коверте у којој се доставља понуда 
понуђач је дужан да назначи:  

''НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА НАБАВКУ –ТЕЛЕМЕТРИЈА'' 
На полеђини коверте понуђач је дужан да стави свој пун назив. 
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. 
Обрасци морају бити: Попуњени, печатом оверени и потписани. 
Понуда се доставља најкасније до 23.12.2015. године до 10:00  сати. 
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у 
Руми, ЈНА 136, 23.12.2015. године у 10:30  сати. 
Отварању могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у 
поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуде које су неприхватљиве и неблаговремене неће бити разматране. 
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци мале вредности, по критеријуму 
''економски најповољнија понуда'', донети у року од највише 10 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
Све информације везане за конкурсну документацију могу се добити преко email адресе 
ivona.pavic@gasruma.rs, а лица за контакт су Ивона Павић и Горан Дражић, као и на Порталу 
управе за јавне набавке и сајту ЈП ''Гас-Рума''. 

 
ЈЕЗИК 

 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  
 
 
 

mailto:ivona.pavic@gasruma.rs
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по Партијама. 
 

УСЛОВИ ПОНУДЕ 
 

Наручилац задржава право да: 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико су све 
понуде неисправне, неодговарајуће или неприхватљиве; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из објективнох 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке уколико је 
престала потреба за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
пословне године; 

 одустане од избора понуђача и обустави поступак јавне набавке из других 
оправданих разлога. 

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе: 
 
Све испуњене, попуњене и оверене Обрасце из конкурсне документације и сву захтевану 
документацију која се доставља заједно са Понудом а предвиђена је конкурсном 
документацијом. 
Документацију која се односи на доказивање обавезних и додатних услова, а чије се постојање 
доказује Обрасцем Изјаве понуђача (Образац бр.3) понуђач може доставити заједно са 
Понудом или након што наручилац то затражи од њега (уколико затражи), а пре доношења 
Одлуке о додели Уговора сем када је у питању документација из ''Техничка документација'' где 
је тачно наведено који обрасци се достављају заједно са понудом, а који могу и 
накнадно. 
 

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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 У случају подношења заједничке понуде мора се поднети: правни акт о заједничком извођењу 
предметних радова уз прецизно дефинисање права и одговорности сваког понуђача 
појединачно за извршење уговорне обавезе, при чему понуђачи према наручиоцу одговарају 
неограничено солидарно. Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 став 
1 тачка 1-3 Закона о јавним набавкама. 
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи податке о:  
 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail ivona.pavic@gasruma.rs или факсом на број 022/471-484 тражити од наручиоца 
додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде или указати на уочене 
недостатке и неправилности конкурсне документације, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац има обавезу да заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговори тако што ће 
одговор, односно информацију, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ ''Телеметрија''41/1.2.1. 
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.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

 
 

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: ЈП ''Гас-Рума'', ЈНА 136, 22400 
Рума,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра–''Телеметрија, ЈНМВ бр.41/1.2.1.- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра–''Телеметрија, ЈНМВ бр.41/1.2.1.- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра–''Телеметрија, ЈНМВ бр.41/1.2.1.- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра–''Телеметрија, ЈНМВ бр.41/1.2.1.- 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. 
 

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН). 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде не може мењати понуду. 
 

ЦЕНА 
 

Цена треба да буде изражена у динарима или еврима, са и без пореза на додату вредност , 
мора бити фиксна тј. не може се мењати до окончања уговора. 
Уколико је цена изражена у еврима  за прерачунавање у динаре ће се користити средњи 
девизни курс НБС на дан отварања понуде.  
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и 
урачунати га у коначну цену понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у 
коначну цену понуде неће бити узети у обзир. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без, сматраће 
се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста дата без пореза. 
Ако је у понуди дата неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона о јавним набавкама. 
У оквиру понуђене цене, понуђач мора да наведе све трошкове у складу са обрасцем ''Образац 
структуре понуђене цене''. 
 

ПЛАЋАЊЕ 
 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана у складу са Законом, 
рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна понуђача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 
Испорука и уградња система за даљинско очитавање потрошње природног гаса постојећих 
индивидуалних потрошача обавиће се на територији општина Рума и Ириг, у циљу аутоматског 
прикупљања података о измереним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или 
краће. 
 

ГАРАНТНИ РОК 
 

Гарантни рок не сме бити мањи од 24 месеца, а бодоваће се најдуже 60 месеци. 
Гарантни рок почиње да тече од дана испоруке добара. 
 

 
ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
За ову набавку се не захтевају средства финансијског обезбеђења. 

 
ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

 
Биће разматране само исправне понуде, односно оне које су благовремено предате и које у 
потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације. 
Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 
Неблаговремене понуде ће се неотворене вратити понуђачу. 

 
 

РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци пошаље понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона. 
 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара ''Рачунарска опрема'' 
донеће се применом критеријума ''економски најповољнија понуда''. 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио најнижу цену. 
 
 
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

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 бр.9) 
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ЗАШТИТА ПРАВА 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци пошаље понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.Захтев за 
заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом са повратницом. 
 
 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако лице које има активну 
легитимацију. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail ivona.pavic@gasruma.rs, факсом на број 022 471 484 или препорученом 
пошиљком са повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно  
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. 
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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 
застоја рока за подношење понуда. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора 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 објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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  50-016, сврха:  
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
 

mailto:office@gasruma.rs
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   Образац бр.5 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра ''Телеметрија'' 
ЈНМВ бр.41/1.2.1. 

 
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  
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација                                                             Јавна набавка мале вредности 
''ТЕЛЕМЕТРИЈА'' бр.41/1.2.1 

 30 

 

 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ''ТЕЛЕМЕТРИЈА'' број 41/1.2.1. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 
 

 
Износ ПДВ-а: 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

 
Рок важења понуде: 
 

 

Рок испоруке: 
 

Гарантни рок: 
 

Могућност уградње коректора у зону 2 са 
интерном напојном јединицом 

        ДА                         НЕ 

Материјал кућишта израђен од металних легура         ДА                         НЕ 

Додатна интерна батерија за модем         ДА                          НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 



Конкурсна документација                                                             Јавна набавка мале вредности 
''ТЕЛЕМЕТРИЈА'' бр.41/1.2.1 

 32 

 

 

 

 
          Образац бр. 6 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности ''Телеметрија'', бр 41/1.2.1. поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 7 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Број:_______________ 
Дана:______________ 2015.год. 

 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 

1. ЈП "ГАС-РУМА" Рума, ул. ЈНА бр. 136, матични број: 08593205, ПИБ: 102133040, текући 
рачун 105-82047-74, (у даљем тексту:"Наручилац") које заступа Директор  Рада 
Маравић; 

 
2. _______________________, са седиштем у ____________, ул. ______________ бр ____, 

матични број: _______________ ПИБ: ________________текући рачун: 
_____________________________ (у даљем тексту: "Извршилац") које заступа 
___________________________; 

 
 
 
 
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка услуге испоруке и уградње система за даљинско очитавање 
потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на дистрибутивној гасној мрежи 
ЈП ''Гас-Рума'', на територији општина Рума и Ириг у свему према техничкој спецификацији из 
Конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном Понудом Испоручиоца. 

 
 

2. ЦЕНА 
 

Члан 2. 
Укупна уговорена цена за услугу из члана 1. овог Уговора без ПДВ-а, износи: 
________________________динара/евра. 
Укупна вредност услуге са ПДВ-ом износи:______________________динара/евра. 

 
 
3.ПРОМЕНА ЦЕНЕ 
 

Члан 3. 
Уговорена цена је фиксна и не подлеже промени. 
 
 
 
4.НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана у складу са Законом, 
рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна понуђача. 
Плаћање се врши на текући рачун Извршиоца услуге број:____________________ код 
____________________ банке у року предвиђеном за плаћање. 
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5.РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 
Испорука и уградња система за даљинско очитавање потрошње природног гаса постојећих 
индивидуалних потрошача обавиће се на територији општина Рума и Ириг, у циљу аутоматског 
прикупљања података о измереним протоцима природног гаса у интервалу од 24 часа или 
краће. 
 
 
6.ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 6. 
- да благовремено и на уговорен начин измирује доспеле финансијске обавезе према 

Понуђачу-продавцу. 
 

 
7.ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА 

Члан 7. 
- да пружи услугу уговореног квалитета, на начин како је то захтевао Наручилац 
- да благовремено и уредно решава све рекламације у погледу квалитета пружене 

услуге, по поступку утврђеном овим уговором 
- да сноси ризик случајне пропасти, настанка и оштећења извршене услуге. 

 
 
9.ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 9. 
Испоручилац гарантује да ће предмет набавке извршити на начин предвиђен у конкурсној 
документацији и према прихваћеној понуди Понуђача.. 
Испоручилац гарантује да извршена услуга неће имати било какве недостатке у погледу 
конструкције, материјала и израде или недостатке услед поступка односно пропуста  
Испоручиоца или његових подиспоручилаца који би се могли испољити приликом нормалне 
употребе. 
За извршену услугу из члана 1. овога Уговора испоручилац даје гаранцију у трајању од 
_____________месеци/а. 
Испоручилац је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Наручиоца, о свом трошку 
отклони све недостатке који се установе.  
 
 
10.ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних 
делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна. 
Уколико се споразум не може постићи, настали спор ће решавати стварно надлежни суд у 
седишту Наручиоца. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 
11.СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ 

Члан 11. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 
страна. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка припадају 
Испоручиоцу, а 3 (три) Наручиоцу. 
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Наручилац       Понуђач 

 
 
М.П. _____________________       М.П._____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну уговора и приложе га уз 
понуду, чиме потрвђују да су сагласни са понуђеним моделом. 
У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да парафирају и овере сваку 
страну уговора. 
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           Oбразац бр. 8 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 

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

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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           Образац бр.9 

 

 

 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75 СТАВ 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач________________________________________________________ у поступку јавне 
набавке добара ''Телеметрија'' бр.41/1.2.1. поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 
 
 
 Датум              Понуђач 
 
________________                                   М.П.                      __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

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

 


