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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-172/2017-1 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-172/2017-2, Јавно предузеће „Путеви 
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 
набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности: 

 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА И НА 
НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА (АПАРАТИ, БАЛОНИ СА ВОДОМ) 

 
Број јавне набавке: 69/2017 

 

У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,мења се тачка 2. Врста 
поступка јавне набавке тако да сада гласи: 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈA), 
КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, мења се у целости 

тако да сада гласи: 
 

Испорука добара је сукцесивна у зависности од потреба Наручиоца, до процењене 
вредности набавке. 

Набавка воде у ПЦ амбалажи запремине 18.9 или 19 литара са коришћењем water 

cooler апарата, water cooler апарата са цилиндром за газирање воде и water cooler апарата за 

филтрирање воде са следећим техничким карактеристикама: 

 Вода мора имати сертификат о квалитету и хигијенској исправности, тј. извештај о 

испитивању воде издат од овлашћене лабораторије ОО Природна минерална вода. 

 Контрола квалитета воде мора да се спроводи у потпуности у складу са прописима 

Републике Србије. 

 Боце повратне, поликарбонатне, стерилизоване, микробиолошки заштићене, са 

сигурносним оригиналним затварачима. 

 На боци морају постојати подаци о производу и произвођачу, као и о датуму пуњења,  

 Боце морају бити складиштене ван утицаја сунца у проветреној средини. 

 Погони производни, за флаширање и складиштење морају бити у складу са 

санитарним прописима. 

 Water cooler, water cooler са цилиндром за газирање и water cooler апарати за 

филтрирање воде морају бити обезбеђени за сваку локацију по писменом налогу 

наручиоца и инсталирани у року од три дана од дана потписивања уговора. 

Испоручилац се обавезује да: 

 Врши сервис свих апарата за воду – једном у три месеца.  

 Испоруку воде за пиће у ПЦ амбалажи од 18.9 или 19 литара врши сукцесивно, на 

основу захтева наручиоца – франко одредиште Наручиоца. 
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 У цени ренте water coolerа, water coolerа са цилиндром за газирање и water cooler 

апарата за филтрирање воде морају бити урачунати сви трошкови одржавања 

замене филтера: седиментни и прекарбонски на шестомесечном нивоу, 

посткарбонски на дванаестомесечном нивоу и филтер са мембраном за 

ултрафилтрирање на осамнаестомесечном нивоу). 

 Изда бесплатно на реверс 500 поликарбонатних балона запремине 18.9 или 19 

литара ради замене пуно за празно. 

 Приликом сваке испоруке доставља декларацију и сертификат о здравственој и 

хигијенској исправности воде и амбалаже издат од стране надлежних органа. 

Рок испоруке – за сваку сукцесивну испоруку максимум 7 дана од захтева Наручиоца 
упућеног електронским путем. 

Добављач је дужан да испоручи добра у пословне просторије и наплатне станице 
Наручиоца и то у року који је дао у понуди, односно најкасније 7 радних дана од момента 
упућивања захтева од стране Наручиоца у електронској форми.  

Захтев за испоруку Наручилац доставља усменим, електронским и писаним путем. 

Динамику сукцесивне испоруке одређује Наручилац у зависности од потребе. 

Добављач је дужан да на свакој испорученој фактури/рачуну наведе број уговора по 
чијем основу се врши испорука добара.  

Уколико се утврди да у испорученим добрима има неслагања између примљене 
количине и количине наведене у пратећој документацији, комисијски се сачињава Записник у 
ком случају Наручилац има право достављања писане рекламације Добављачу. Добављач је 
дужан да у року од 2 дана од дана пријема рекламације изврши корекцију спорних података 
наведених у отпремници односно квантитативно коригује испоручена добра. Наручилац  је 
дужан да исплати само стварно примљену количину. 

Добављач је дужан да изда бесплатно на реверс 500 поликарбонатских балона 
запремине 18.9 или 19 литара ради замене пуно за празно. 

Услуга подразумева фиксну месечну цену, а у цену услуге укључене су и: 

1. Испорука и инсталирање апарата на локацијама у просторијама наручиоца. 

2. Редовна санитизација апарата. 

3. Редовна замена филтера и техничко одржавање апарата. 

Квантитативни пријем испоручених добара врши се на наплатним станицама 
Наручиоца и у пословним просторијама Наручиоца у Београду, ул. Булевар краља 
Александра бр.282, ул. Љубе Чупе бр.5, пет спратова у згради „Беомедицина“, ул Устаничка 
бр.64, објекат на „Обилазници“ и централни магацин ул. Волгина бр.15, пословним 
просторијама у Новом Саду ул. Милетићева бр. 4, и Булевар краља Петра I бр.28а и на 
наплатним рампама на аутопутевима Е-70, Е-75 и Е-80 у Републици Србији и то по следећим 
деоницама аутопута (стационаже су исказане у односу на удаљеност од Београда) 
потписивањем пратеће документације односно улазног робног документа – отпремнице. 

 
ДЕОНИЦА БЕОГРАД-СУБОТИЦА ЈУГ 

1 Суботица југ 167,3 км 

2 Жедник  НС 
157,3 км 

3 Жедник СУ 

4 Бачка Топола НС 
144,9 км 

5 Бачка Топола СУ 

6 Фекетић НС 
124,1 км 

7 Фекетић СУ 

8 Врбас НС 
114,0 км 

9 Врбас СУ 

10 Змајево НС 
101,2 км 

11 Змајево СУ 
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12 Сириг 99,5 км 

13 Нови Сад север 87,0 км 

14 Нови Сад југ 80,0 км 

15 Ковиљ БГ 
65,2 км 

16 Ковиљ НС 

17 Бешка БГ 
52,3 км 

18 Бешка НС 

19 Марадик БГ 48,0 км 

20 Инђија БГ 
43,2 км 

21 Инђија НС 

22 Стара Пазова 35,2 км 
 

ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ 

23 Београд 16 км 

24 Мали Пожаревац 33,1 км 

25 Умчари Б 
39,5 км 

26 Умчари Н 

27 Водањ Б 
45,4 км 

28 Водањ Н 

29 Колари Б 
51,5 км 

30 Колари Н 

31 Смедерево 57,4 км 

32 Пожаревац 58,9 км 

33 Велика Плана 87,3 км 

34 Марковац Б 
99,3 км 

35 Марковац Н 

36 Лапово Б 
105,6 км 

37 Лапово Н 

38 Баточина 
109,5 км 

39 Баточина 

40 Јагодина 131,3 км 

41 Ћуприја Б 
144,1 км 

42 Ћуприја Н 

43 Параћин Б 
154,9 км 

44 Параћин Н 

45 Појате 167,0 км 

46 Ражањ 181,7 км 

47 Алексиначки рудници 199,7 км 

48 Алексинац 203,3 км 

49 Ниш 221,9 км 

ДЕОНИЦА НИШ-ПРЕШЕВО 

50 Дољевац 244,8 км 

51 Дољевац село Б11 
246,3 км 

52 Дољевац село А12 

53 Брестовац 
250,8 км 

54 Брестовац 

55 Прешево 374 км 

ДЕОНИЦА НИШ-ПРЕШЕВО 

56 Димитровград 527,1 км 
 

ДЕОНИЦА БЕОГРАД-ШИМАНОВЦИ 

57 Шимановци 33 км 

58 Пећинци 46 км 

59 Рума 59 км 

60 Сремска Митровица 73 км 

61 Кузмин 94 км 

62 Адашевци 108 км 
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63 Моровић 108 км 

64 Шид 110 км 
 

ДЕОНИЦА СУРЧИН-ПРЕЉИНА 

65 Обреновац 25,5 км 

66 Уб 51,7 км 

67 Лајковац 64,2 км 

68 Љиг 88,2 км 

69 Таково 111,5 км 

70 Прељина 128,5 км 
 

ОСТАЛО 

71 Булевар  краља Александра 282 локал 

72 Љубе Чупе 5 локал 

73 
„Мостоградња“ - Влајковићева 19а,  

I, III и VI спрат 
локал 

74 
„Беомедицина“ - Устаничка 94,  
V, IX, X, XI, XII, XV и XVII спрат 

локал 

75 „Обилазница“ - Кружни пут бб локал 

76 Објекат „Газела“ - Бродарска бб локал 

77 „И.М.Пупин“- Волгина 15, магацин ЈППС локал 

78 Нови Сад, Краља Петра  I 28а 90 км 

79 Нови Сад, С.Милетићева 4 90 км 

80 Тунела Шарани (aп Таково-Прељина) 120 км 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

Р.бр. Назив производа Ком. 
Јединична 

цена без ПДВ-а 
Укупно 

без ПДВ-а 

1 
Вода за пиће у ПЦ 
амбалажи од 18.9 

или 19 литара 
1.600    

Р.бр. Назив производа 
Ком.                 
(А) 

Јединична 
цена месечне 

ренте 
 без ПДВ-а                

(Б) 

Укупна цена 
ренте за без 

ПДВ-а за 
период од 12 

месеци 
(АхБх12) 

2 
Water cooler апарати са 

топлом и хладном водом 
60 

  

3 
Water cooler апарати са 
цилиндром за газирање 

воде 
10 

  

4 
Water cooler апарат за 

филтрирање воде 
90 

  

 
 

УКУПНО (позиције 1-4)  __________________________________динара без ПДВ-а. 

(словима: _________________________________________________________ динара) 

 

Напомена: Вредност исказана као „УКУПНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље VI, Образац понуде, 
као „Укупна цена без ПДВ-а“. 

 

У _______________ дана _________ 2017.г.                 Потпис овлашћеног лица: 
                                                                                                            
 

                                                                                          М.П. 
 

Сви  water cooler апарати и сви Апарати за филтрирање воде морају имати уграђен мини 
генератор озона који врши функцију санитизације апарата на дневном нивоу. Наручилац има 
потребу за овим апаратима због велике флуктуације корисника апарата и специфичног радног 
окружења. 

Код Апарата за филтрирање воде, на доводу воде мора бити уграђен Water block систем, 
односно hidro stop систем који представља превенцију неконтролисаног изливања воде током 
ноћи. 

Сви горе наведени уређаји морају бити урачунати/исказани кроз цену балона воде код Water 
cooler-а, односно кроз цену месечне ренте код апарата за филтр. 
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У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, мења се у целости тако да сада гласи: 
 
 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је   
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

5) 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 нема забрану обављања 
делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

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

 
1) Да располаже потребним пословним и техничким капацитетима, (чл. 76. ст. 

2. Закона); 
 

2) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације (чл. 76. ст. 3. 
Закона); 

1.3. 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 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, као 
и додатни  услов из тачке 1.2. подтачка 2) овог Поглавља.  

 
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  

 

2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 
 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и члана 75. став 
2. Закона и додатног услова из тачке 1.2. подтачка 2) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. 
Закона), за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
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наведене услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака појединачна изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача, који даје изјаву и оверена 
печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у овом поглављу одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

Испуњеност обавезног услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем неоверене копије  
следећег доказа: Важећи Сертификат HACCP (napomena: napisati latinicom) издат од стране 
акредитоване сертификационе куће којим се утврђује примена мера безбедности у свим 
фазама производње, прераде и промета хране. 
 

Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. подтачка 1) овог поглавља за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – Доказ: 
Потврде наручиоца да је Понуђач, у периоду од 2013. до 2017. године, испоручио 
воду за пиће ПЦ амбалаже запремине 18,9 или 19 литара, при чему укупна 

минимална вредност ових уговора не може бити мања од 5.000.000,00 динара са 
порезом на додату вредност (попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља). 
Потврде морају садржати тачан назив, укупну вредност, годину завршетка 
реализације, број и датум закључења уговора (Mодел обрасца потврде дат је у 
оквиру Поглавља IV). 

2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког капацитета – Минимално 
захтевана опрема којом понуђач мора да располаже је следећа:  

 Доставно возило ...........................................................................(најмање 1 ком.) 

У прилогу доставити доказе о власништу – (за возила фотокопија саобраћајних 
дозвола), доказе о закупу или лизингу – фотокопија уговора о куповини возила (прихватљиви 
су и предуговори). 

 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из 

тачке 1.2. подтачка 2), који је предвиђен и одредбама чл. 76. ст. 3. Закона, и који мора 
испунити сваки понуђач из групе понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу 
допуњавати потребне пословне и техничке капацитете за понуђача. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
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. 
 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин 
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 

 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 
Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама 
(апарати, балони са водом), ЈН бр. 69/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до уторка 18. јула 2017. године 
до 11,30 часова.“ 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 18. јула 2017. године до 12,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену 
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 
 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ, мења се подтачка 9.2. Захтев у погледу рока 

испоруке добара тако да сада гласи: 
 

„Добављач је обавезан да испоруку добара која су предмет јавне набавке, врши 
сукцесивно у периоду од годину дана од дана закључења уговора, а на основу месечног 
требовања Наручиоца, а у року из своје понуде који не може бити дужи од 7 дана од захтева 
Наручиоца и то у франко пословне просторије ЈП „Путеви Србије“. 
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У поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се у целости тако да сада гласи: 

 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2017. године, за јавну набавку добара 
– Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, 
балони са водом), ЈН бр. 69/2017.  
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
микро – мало – средње – велико  
физичко лице 

 

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. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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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. 

 
5) 5) НАША ПОНУДА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ПОСЛОВНИМ 

ПРОСТОРИЈАМА И НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА (АПАРАТИ, БАЛОНИ СА 
ВОДОМ), ГЛАСИ: 

 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок за испоруку добара (не дужи од 7 дана од 
дана захтева Наручиоца – пријема требовања) 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 

 
 
 

У _______________ дана _________ 2017. г. Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 

                 М.П. 
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У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи: 

 

 
       
Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 
Датум: 

УГОВОР  
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 
„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран 
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и    
 

2. ________________________________, _______________, Улица 
________________ број ____, матични број _____________, ПИБ 
_________________, број рачуна _________________, отворен код 
______________________, које заступа  ______________________________ (у 
даљем тексту: Добављач) 

 
 

Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку 
добара - Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним 
станицама (апарати, балони са водом), спровео поступак јавне набавке мале 
вредности; 

 да је Добављач дана ____________2017. године, доставио понуду број 
______________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2017. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 
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Члан 2.  

Предмет уговора је испорука воде за пиће, на наплатним станицама Наручиоца и у 
пословним просторијама Наручиоца у Београду, ул. Булевар краља Александра бр.282, ул. 
Љубе Чупе бр.5, на седам спратова у згради „Беомедицина“ у ул. Устаничка бр.64, на три 
спрата у згради „Мостоградње“ у ул. Влајковићева 19а, објекат на „Обилазници“ Кружни пут 
бб, објекат „Газела“ Бродарска бб, централни магацин ул. Волгина бр.15, пословним 
просторијама у Новом Саду ул. Милетићева бр. 4, и Булевар краља Петра I бр.28а, у објекту 
тунел „Шарани“ и на наплатним станицама на аутопутевима Е-70, Е-75, Е-80 и Е-763 у 
Републици Србији, по опису и количинама у Поглављу III конкурсне документације.  

 

Члан 3. 

Уговорену цену чини испорука воде за пиће, у укупноj вредности из прихваћене понуде 
по следећим појединачним ценама:  

Р.бр. Назив производа  Ком. 
Јединична 

цена 
 без ПДВ-а 

Укупно 
 без ПДВ-а 

1 
Вода за пиће у ПЦ амбалажи 

од 18.9 или 19 литара 
1.600     

Р.бр. Назив производа  
Ком.                 
(А) 

Јединична 
цена месечне 

ренте                 
(Б) 

Укупна цена ренте за без 
ПДВ-а за период од 12 

месеци (АхБх12) 

2 
Water cooler апарати са 

топлом и хладном водом 
60     

3 
Water cooler апарати са 

цилиндром за газирање воде 
10     

4 
Water cooler апарат за 

филтрирање воде 
90     

 
Укупна вредност испоручених добара са свим трошковима, не може бити већа од 

2.500.000,00 динара, без ПДВ-а.  
 
Цена из понуде је фиксна, а након потписивања уговора, с обрзиром да се ради о 

сукцесивноj испоруци добара, Наручилац ће прихватити евентуално споразумно повећање 
цена добара за проценат званично објављеног раста стопе потрошачких цена у Републици 
Србији. 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да испоручи добра из чл. 2. овог уговора у свему под 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Добављач је дужан да на свакој испорученој фактури/рачуну, наведе број уговора по 
чијем основу се врши испорука добара. 

  
Члан 5. 

Добављач је дужан да испоруку добара која су предмет јавне набавке, врши 
сукцесивно – месечно у периоду од годину дана од дана закључења уговора, на основу 
месечног требовања Наручиоца, у року од ______ дана од дана захтева Наручиоца, и то у 
франко пословне просторије Наручиоца.  

Сматра се да је Добављач адекватно испоручио добра, када овлашћено лице 
Наручиоца у месту испоруке изврши квалитативни и количински пријем добара, што се 
потврђује записником – отпремницом, коју потписују присутна овлашћена лица Наручиоца и 
Добављача. 
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Добављач је дужан да Врши сервис свих апарата за воду – једном у три месеца.  

У цену ренте water coolerа, water coolerа са цилиндром за газирање и water cooler 

апарата за филтрирање воде морају бити урачунати сви трошкови одржавања замене 

филтера: седиментни и прекарбонски на шестомесечном нивоу, посткарбонски на 

дванаестомесечном нивоу и филтер са мембраном за ултрафилтрирање на 

осамнаестомесечном нивоу). 

Сви  water cooler апарати и сви Апарати за филтрирање воде морају имати уграђен 

мини генератор озона који врши функцију санитизације апарата на дневном нивоу. Наручилац 

има потребу за овим апаратима због велике флуктуације корисника апарата и специфичног 

радног окружења. 

Код Апарата за филтрирање воде, на доводу воде мора бити уграђен Water block 

систем, односно hidro stop систем који представља превенцију неконтролисаног изливања 

воде током ноћи. 

Сви горе наведени уређаји морају бити урачунати/исказани кроз цену балона воде 

код Water cooler-а, односно кроз цену месечне ренте код апарата за филтрирање воде. 

Добављач је дужан да изда бесплатно на реверс 500 поликарбонатних балона 

запремине 18.9 или 19 литара ради замене пуно за празно. 

Приликом сваке испоруке добављач доставља декларацију и сертификат о 

здравственој и хигијенској исправности воде и амбалаже издат од стране надлежних органа. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 
45 дана од дана службеног пријема рачуна, плати испоручена добра и то на рачун Добављача 
бр. _____________________________ код _____________________________банке. 

 

Члан 7. 

Ако Добављач касни са испоруком по пријему захтева Наручиоца више од 3 дана, 
обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну од 1% вредности Уговора за сваки дан 
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења Уговора пређе износ од 10% од укупне 
вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у испоруци 
проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране Наручиоца за несметану 
испоруку добара и у случају немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим 
односима. 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 

Члан 9. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 
о облигационим односима. 

 

 

 



страна 16 од 16 

ФМ 740.07.1       Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈН бр. 69/2017
   

 

 

Члан 10. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, те да уговор производи правна 
дејстав даном потписивања истог од обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака 
за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача. 

ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
в.д. директора 

 
 

ДОБАВЉАЧ 
Директор 

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                          
 

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


