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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство заштите животне
средине, Немањина 22-26, Београд,www.ekologija.gov.rs.
2. Спроводи се отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.
3. Предмет јавне набавке: Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни
мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“
Јавна набавка је обликована у две партије:
1) Партија 1 – Оперативни мониторинг површинских вода;
2) Партија 2 – Оперативни мониторинг подземних вода.
Назив и ознаке из општег речника набавки:
1)Партија 1 – 90733100 - Услуге праћења или надзора над загађењем
површинских вода и 90733300 - Услуге заштите површинских вода од загађења;
2)Партија 2 – 90733700 - Услуге праћења или надзора над загађењем подземних
вода.
4. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт особe: Душанка Станојевић и Катарина Мујановић
dusanka.stanojevic@ekologija.gov.rs; katarina.mujanovic@ekologija.gov.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ПАРТИЈА 1 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Циљ пројекта
Унапређење заштите вода Дунавског слива и имплементацијa Оквирне директиве о
води проширењем постојећег мониторинга површинских вода у складу са захтевима
Оквирне директиве о води, увођењем испитивања биолошких елемената квалитета вода –
макрофита и риба, који до сада нису систематски праћени на територији РС.

Обим и садржај истраживања
Биолошки мониторинг је саставни део мониторинга у систему заштите и одрживог
управљања водама. У Анексу V Оквирне директиве о водама дефинисани су елементи
квалитета за процену еколошког статуса површинских вода. Мониторинг статуса
површинских вода у Србији се усклађује са захтевима Оквирне директиве о води од 2012.
године када је донета Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса
вода за 2012. годину („Сл. гласник РС“ бр. 100/2012).
Анализом елемената квалитета који се систематски прате због процене еколошког
статуса/потенцијала, констатовано је да биолошки елементи квалитета, као што су
макрофите и рибе, до сада нису били обухваћени систематским мониторингом
површинских вода. У току 2017. године, Министарство заштите животне средине је
покренуло спровођење пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода
у Републици Србији“, у оквиру кога је оперативним мониторингом површинских вода у
РС, на основу испитивања макрофита (47 водних тела) и риба (48 водних тела)
узоркованих током касно летњег периода 2017. године први пут утврђен статус одабраних
водних тела, на основу ових елемената квалитета. Тиме су започета истраживања која ће
довести до утврђивања еколошког статуса водних тела у РС на основу биолошких
елемената квалитета – макрофита и риба, као и до увођења ових елемената, који су
неопходан елемент квалитета за процену еколошког статуса/потенцијала површинских
вода, у редован државни мониторинг статуса вода и развоја методологије за њихово
праћење.
Оперативним мониторингом површинских вода у 2018. години потребно је
обухватити испитивање заједница макрофита и риба, као и развој методологије ради
одређивања еколошког статуса/потенцијала површинских вода. Мониторингом би била
обухваћена следећа водна тела према Уредби о утврђивању Годишњег програма
мониторинга статуса вода за 2018. годину („Сл. Гласник РС“ бр.35/2018), дата у Табели 1.
– Преглед станица површинских вода на којима ће се испитивати макрофите и рибе у
оквиру оперативног мониторинга површинских вода.
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Табела 1. Преглед станица површинских вода на којима ће се испитивати макрофите и
рибе у оквиру оперативног мониторинга површинских вода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Водоток

Шифра
водног
тела

Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Дунав
Кереш
Чик

D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
KER
CIK_1

Криваја

KRIVJ_1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бездан
Богојево
Нови Сад
Сланкамен
Земун
Смедерево
Банатска Паланка
Текија
Брза Паланка
Радујевац
Суботица (село Шупљак)
Бачко Петрово село
Србобран (пут Cрб.Турија)
Надел
Братинац
Мартонош
Нови Бечеј
Тител
Јаша Томић
Панчево
Хетин
Српски Итебеј

23.

Сомбор

Канали ДТД

24.

Врбас2исп.
(низ.од уст.)

25.

Бач

Канал БП-Кар

26.

Бачко Градиште

Канали ДТД

27.

ДТД
канал
Сомбор

28.

Нови Сад 1

Канали ДТД

29.

Ново Милошево

Канали ДТД

30.

Меленци

Канали ДТД

31.
32.

Бачки Брег 1
Јамена

Бајски Канал
Сава

13.

градаДВ

Оџаци-

Канал Надел
Млава
Тиса
Тиса
Тиса
Тамиш
Тамиш
Стари Бегеј
Пловни Бегеј

Канали ДТД

Канали ДТД

NADL
ML_1
TIS_2
TIS_2
TIS_1
TAM_2
TAM_1
STBEG
PLBEG
CAN_VRBEZ
CAN_VRBEZ
CAN_BPKAR
CAN_BECBOG
CAN_ODSO
CAN_NSSS
CAN_KIK
CAN_BPNB
CAN_BAJ
SA_3

Тип
водотока

Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 5
Тип 5
Тип 5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Рибе

Назив станице

Макрофите

Ред.
број

Биолошки
елемент
квалитета

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Тип 5
Тип 2
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1
Тип 1

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

*ВВТ

x

x

*ВВТ

x

x

*ВВТ

x

*ВВТ

x

*ВВТ

x

*ВВТ

x

*ВВТ

x

*ВВТ

x

*ВВТ
Тип 1

x
x

x
x
x

x
x
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

44.
45.
46.

Шабац
Остружница
Моровић
Батровци
Бајина Башта
Лешница
Љубичевски Мост
Багрдан
Јагодина (село Рибаре)
Јагодина
(старо
Ланиште)
Лапово село(мост испод
пута Е75)
Велико Орашје
Смедеревска Паланка
Младеновац

47.

Маскаре

42.
43.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Сава
Сава
Студва*
Босут
Дрина
Јадар
Велика Морава
Велика Морава
Лугомир
Белица
Лепеница
Јасеница
Кубушница
Велики Луг
Западна
Морава
Расина
Ибар
Ибар
Студеница
Јужна Морава
Јужна Морава
Нишава

SA_2
SA_1

Тип 1
Тип 1

BOS
DR_3
JAD_1
VMOR_1
VMOR_3
LUG_1

Тип 2
Тип 2
Тип 3
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 3

BEL_1
LEP

Тип 3

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

JAS_1
KUBR_1
VLUG_1

Тип 2
Тип 3
Тип 3

x
x
x

ZMOR_1

Тип 2

x

Бивоље
RAS_1
Тип3
x
Батраге
IB_6
Тип 2
x
Краљево
IB_1
Тип 2
x
Ушће
STU_1
Тип 2
x
Мојсиње
JMOR_1
Тип 2
x
Ристовац
JMOR_6
Тип 2
x
Ниш
NIS_1
Тип 2
x
Дољевац (село ОрљанеТип 3
55.
Топлица
TOP_1
x
мост )
Власотинце (село Горње
Тип 3
56.
Власина
VL_1
x
Краинце)
Лесковац (село Богојевце
Тип 3
57.
Ветерница
VET_1
x
-мост )
58. Дољевац
Пуста река
PUS_1
Тип 3
x
59. Србово
Тимок
TIM_1
Тип 2
x
УКУПНО:
32
49
*водно тело није дефинисано Правилником о утврђивању водних тела површинских и
подземних вода („Сл. гласник РС“бр.74/2011)

На реци Босут, која у складу са Правилником о параметрима еколошког и
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса
подземних вода („Сл. гласник РС“ бр. 74/2011) припада Типу 2 и на њој није укључено
испитивање заједнице макрофита, као и на реци Студва, која није ни дефинисана
наведеним Правилником, пројектом је предвиђено испитивање заједнице макрофита, зато
што у овим водотоцима долази до интензивног развоја макрофитске вегетације и овај
елемент се не може искључити из процене еколошког статуса.
Поред водних тела на водотоцима, оперативним мониторингом је потребно
обухватити испитивање заједница риба у акумулацијама: Врутци и Барје.
Учесталост испитивања ових биолошких елемената квалитета је једанпут годишње
према Оквирној директиви о води.
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Параметри квалитета који ће се користити за
статуса/потенцијала на основу заједнице макрофита су:
• таксономски састав заједнице макрофита;
• укупан број таксона;
• индекс диверзитета (по Shannon-у и по Simpson-у);
• индекс уједначености (по Pielou-у).

процену

еколошког

За процену статуса на основу заједнице макрофита потребно је користити:
параметре према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник
РС“ брoj 74/2011), као и следеће индексе за процену опште деградације:
• индекс по биоценолошкој методи (BM) и
• референтни индекс (RI).
Параметри за класификацију еколошког статуса/потенцијала на основу биолошког
елемента квалитета површинских вода – риба:
С обзиром да Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода
(„Сл. Гласник РС“ бр. 74/2011) нису дефинисани параметри за процену еколошког статуса
потенцијала река, језера и акумулација на основу заједница риба, неопходно је вршење
мониторинга заједница риба на типовима вода који су утврђени према прелиминарној
типологији урађеној на основу састава заједница риба из 2005. године, као и на основу
Завршног извештаја о пројекту „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода
Републике Србије, Партија I – Оперативни мониторинг површинских вода“, за 2017.
годину. Поставке се базирају на словачком “National Method for evaluation the ecological
status of streams based on fishes: Fish Index of Slovakia” (Kováč 2008) и дате су у наставку.
Напомињемо да је наведена методологија одабрана у складу са методологијом која се
примењује у земљама у окружењу као и по аналогији са методологијом која се примењује
за испитивање других биолошких елемената квалитета површинских вода (фитопланктон,
фитобeнтос и макроинвертебрате) прописаном Правилником о параметрима еколошког и
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса
подземних вода („Сл. Гласник РС“ бр. 74/2011).
За потребе одређивања статуса водног тела на основу структуре заједнице риба
користити мултиметријски индекс (FIS) који се састоји од девет параметара:
• релативна абунданца инсективорних врста риба,
• релативна абунданца фитофилних врста риба,
• релативна абунданца литофилних врста риба,
• релативна абунданца бентосних врста риба,
• релативна абунданца реофилних врста риба,
• релативна абунданца потамодромних врста риба,
• релативна абунданца писциворних врста риба,
• релативна абунданца алохтоних врста риба,
• Шелдонов индекс еквитабилности.
На основу добијених релативних абунданци сваког од параметара за дати узорак,
вршити његово поређење са референтним вредностима за одговарајући тип водотока да би
се добио Однос еколошког квалитета (EQR, Ecological Quality Ratio) за дати параметар, а
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FIS индекс израчунавати као просечну вредност свих девет параметара. Извршити
калибрацију граничних вредности FIS између класа статуса вода према структури узорака
заједница риба и одредити статус водног тела.
Узорковање и анализа биолошких елемената квалитета површинских вода вршиће
се у складу са важећим међународним стандардима, а процена статуса на основу горе
наведених параметара.
Шифре водних тела које је потребно обухватити оперативним мониторингом
површинских вода ради испитивања макрофита и риба дате су Уредбом о утврђивању
Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину („Сл. Гласник РС“ број
35/2018).
За испитивање макрофита и риба у рекама и каналима, као и риба у акумулацијама,
одредити координате мерних места у складу са координатама датим у извештајима:
- Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012., 2013., 2014.,
2015. и 2016. годину, објављеним од стране Агенције за заштиту животне средине
Републике Србије.
Пружање услуге оперативног мониторинга површинских вода Републике Србије
потребно је да садржи следеће активности:
I фаза
1. Формирање пројектног тима;
2. Организовање састанака;
3. Припрема Акционог плана за развој мониторинга биолошких параметара заједница
макрофита и риба у површинским водама Републике Србије, који би обухватио:
- Анализу стања мониторинга биолошких параметара макрофита и риба у
површинским водама у односу на земље из региона, са освртом на могућност
интеркалибрације;
- Одређивање критеријума за избор локалитета на датим водним телима
површинских вода на којима ће се вршити испитивања, као и одређивање
репрезентативних тачака мониторинга водних тела површинских вода, на основу
резултата испитивања из 2017. године, са утврђивањем динамике узимања узорака;
- План мониторинга заједница макрофита и риба у површинским водама у току
2019., 2020. и 2021. године и развоја методологије за утврђивање еколошког
статуса на основу заједница макрофита и риба;
II фаза
1. Узорковање и анализа заједницa макрофита и риба на репрезентативним тачкама
мониторинга;
2. Израда Извештаја о извршеним услугама за Партију 1 пројекта са приказом резултата
испитивања заједница макрофита и риба и процене еколошког статуса/потенцијала
водних тела површинских вода Републике Србије.
3.
Извештај о извршеним услугама за Партију 1 пројекта са приказом резултата
испитивања заједница макрофита и риба и процене еколошког статуса/потенцијала водних
тела површинских вода Републике Србије. потребно је доставити у папирној и
електронској форми. Резултати испитивања и процене еколошког статуса/потенцијала
водних тела површинских вода, након реализације пројекта, користиће се заједно са
резултатима испитивања осталих биолошких елемената квалитета, добијених
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спровођењем Годишњег програма мониторинга статуса/потенцијала вода за 2019. годину,
за коначну процену еколошког статуса водних тела површинских вода.
Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да након завршене I фазе пројекта,
најкасније у року од 6 месеци од датума потписивања Уговора достави наративни
извештај о реализованим услугама како је предвиђено за I фазу ове Партије.
Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да, након извршене услуге у
целости, достави Наручиоцу завршни извештај – Извештај о извршеним услугама за
Партију 1 пројекта са приказом резултата испитивања заједница макрофита и риба и
процене еколошког статуса/потенцијала водних тела површинских вода Републике
Србије.

Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
(обавезно потписати и печатирати)

9 од 57

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.18/18

ПАРТИЈА 2 - ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА
Циљ пројекта
Унапређење заштите вода Дунавског слива и имплементацијa Оквирне директиве о
води и Директиве о заштити подземних вода од загађивања и погоршања квалитета,
проширењем постојећег мониторинга подземних вода у складу са захтевима наведених
директива, као и увођењем испитивања параметара квантитативног статуса и физичког и
хемијског састава подземних вода на објектима који до сада нису систематски праћени на
територији РС, а налазе се под притиском или потенцијалним притиском, као и водних
тела за која је иницијално процењено да нису под притиском, а за која ипак постоје
одређене индиције о угрожености квантитета и/или квалитета.
Обим и садржај истраживања
У светлу припрема за преговарачки процес приступања Европској унији,
интензивиране су и активности на усклађивању постојећих правних аката који уређују
област подземних вода са захтевима ЕУ из ове области. Такође, имајући у виду да
државна мрежа за мониторинг подземних вода нема адекватну дистрибуцију објеката како
би се остварила покривеност свих водних тела подземних вода у Републици Србији, 2017.
године је покренут пројекат „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода у
Републици Србији“, којим би се прикупили потребни подаци и дао предлог даљег развоја
мреже мониторинга подземних вода у РС. Успостављање оперативног мониторинга над
одабраним водним телима и групама водних тела подземних вода која нису до сада
систематски праћена на територији РС, а за које постоји основана претпоставка да се
налазе под притиском или потенцијалним притиском у погледу квантитативних или
квалитативних карактеристика, започето је у 2017. години у оквиру Партије 2. наведеног
пројекта – „Оперативни мониторинг подземних вода у РС“, осматрањем параметара на 28
водних тела подземних вода или група тела подземних вода. Увођење оперативног
мониторинга
је
учињено
према
прелиминарној
оцени
притисака
на
квантитативни/квалитативни статус водних тела који су садржани у Пројекту проширења
мреже станице подземних вода из 2015. године. Генерално, потврђене су претпоставке да
су у погледу квалитета најугроженија водна тела у Војводини која припадају „основном
водоносном хоризонту“ (углавном се ради о геогентеским факторима), односно водна тела
формирана у алувијонима већих речних токова када је реч о централној Србији. Резултати
су такође показали да одређени објекти могу да буду преведени из оперативног у
надзорни мониторинг. Што се тиче квантитативног статуса, оцењено је да је потребан
дужи временски период осматрања на основу којег би процена параметара била
репрезентативнија, као и статус подземних вода у оквиру угрожених водних тела.
Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (“Сл. гласник РС”, бр.
50/2012) (у даљем тексту: Уредба о ГВ) прописује два обавезна параметра (нитрати и
активне супстанце у пестицидима) квалитета подземних вода који се прате редовним
мониторингом, а у складу са Уредбом о утврђивању Годишњег програма мониторинга
статуса вода за 2018. годину („Сл. Гласник РС“ број 35/2018). Такође, Уредбом о ГВ је
омогућена и промена граничних вредности односно допуна листе загађујућих супстанци у
циљу заштите здравља људи и животиња, као и заштите животне средине. Правилник о
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског
статуса подземних вода („Сл. Гласник РС“ бр.74/2011) дефинише начин оцене статуса
подземних вода, како хемијског тако и квантитативног.
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Оперативним мониторингом подземних вода у 2018. години планирано је
проширење мреже мониторинга водних тела подземних вода која је рађена у оквиру
пројекта претходне године, као и погушћавање мреже додавањем нових мерних места на
водним телима која се већ прате. Испитивања ће се вршити на укупно 41 водном телу
(ВТПВ) или групи водних тела подземних вода (ГВТПВ) као што је дато у Табели 2. –
Преглед мониторинг тачака за праћење параметара статуса водних тела или група
водних тела подземних вода у 2018. години, од којих је 28 ГВТПВ која се већ налазе у
започетом циклусу оперативног мониторинга, а додато је 13 нових ВТПВ или ГВТПВ са
укупно 26 објеката осматрања квантитета и/или квалитета подземних вода.
Табела 2. – Преглед мониторинг тачака за праћење параметара статуса водних тела
или група водних тела подземних вода у 2018. години
Шифра водног
Назив
насеља/ тела
Рб. Водно тело
Осматрање
изворишта
(одабрани
објекат)
(Г)ВТПВ рађени у оквиру пројекта током 2017. године
TIS_GW_I_5
1. Средња Бачка - ОВК Оџаци
квалитет
(Б-10)
D_GW_I_5
2. ЈЗ Бачка
Апатин
квалитет
(Б-4)
СЗ Бачка - прва
TIS_GW_SI_1
квалитет и
3.
Сомбор/Јарош
издан
(Б-4А)
квантитет
TIS_GW_I_1
квалитет и
4. СЗ Бачка - ОВК
Сомбор/ОВК
(Бане Секулић)
квантитет
TIS_GW_I_2
квалитет и
5. Телечка - ОВК
Суботица/ Водозахват 1
(Б-28/4)
квантитет
D_GW_I_1
квалитет и
6. JI Banat - OVK
Вршац/Павлиш
(Б-12)
квантитет
TIS_GW_I_3
квалитет и
7. Горња Тиса - ОВК
Бечеј
(Б-III/6-1)
квантитет
Северни Банат TIS_GW_I_4
квалитет и
8.
Нови Бечеј
ОВК
(Б-8)
квантитет
TIS_GW_I_7
9. Средњи Банат - ОВК Банатско Карађорђево
квалитет
(Б-1)
Зрењанин/Михајловачко TIS_GW_I_6
квалитет и
10. Доња Тиса - ОВК
извориште
(Б-06/06)
квантитет
D_GW_I_3
квалитет и
11. Панчевачки рит
Панчево/Сибница
(Б-8а/4)
квантитет
D_GW_I_2
12. ЈЗ Банат - ОВК
Ковачица
квалитет
(Б-2)
D_GW_I_4
квалитет и
13. Јужна Бачка
Нови Сад/Штранд
(РБ-2)
квантитет
Мачва
ОВК
SA_GW_I_3
14.
Шабац/Мали Забран
квалитет
(квартар)
(ЦБ-1)
15. З. Morava – al
Чачак/Бељина
IB_GW_I_1
квалитет и
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(СБ)
TIM_GW_I_1
В. Тимок - ал
Рајац/ Н/А
(Бунар, власник
С. Михаиловић)
BTIM_GW_I_1
Б. Тимок - ал
Зајечар/Бели Тимок
(В''-1)
(Бунар, власник
Ц. Тимок - ал
Валакоње-Оснић/ Н/А
Д. Златановић)
В. Морава алувијон VMOR_GW_I_2
Пожаревац/Кључ
д.о.
(ЕБ-4)
В. Морава алувијон VMOR_GW_I_1
Крагујевац/Брзан
л.о.
(РБ-9)
D_GW_I_6
Неготин Кладово
Неготин/Коначе
(Б-2)
CTIM_GW_K_1
Кучај и Бељаница
Злот/Злотска врела
(Гаура Маре)
UV_GW_K_1
Зарудине
Сјеница/ЈКП Врела
(Вучково врело)
ML_GW_K_1
Горњак
Шетоње
(Шетоњско
врело)
SA_GW_I_4
Београд - лева обала
Београд/Макиш
(Група
Саве
пијезометара)
DR_GW_I_1
Лозничко поље
Лозница/Зеленица
(Б-1)
Велика
Морава
VMOR_GW_I_3
Ћуприја/Стрелиште
неоген - југ
(Б-1)
TOP_GW_P_1
Видојевица
Прокупље/Грчки млин
(Б-5)
(Г)ВТПВ која се уводе у пројекат 2018. године
Источни Срем
Бановци
SA_GW_I_2
Тамнава
Коцељева
KOL_GW_I_3
Непричава - карст
Непричава
KOL_GW_K_1
Гамзиград(ска бањ) Ц. Тимок - ал
CTIM_GW_I_1
Звездан
В. Тимок – ал
Вражогрнац-Трнавац
TIM_GW_I_1
Средњи Банат - прва
Банатско Карађорђево
TIS_GW_SI_7
издан
Средњи Банат - ОВК Житиште
TIS_GW_I_7
Телечка - ОВК
Мали Иђош или Кула
TIS_GW_I_2
Средња Бачка - ОВК Темерин
TIS_GW_I_5
Доња Тиса - ОВК
Книћанин
TIS_GW_I_6
Горњи Милановац
Витановац
ZMOR_GW_S_2
Сува планина
Љуберађа
NI_GW_K_4
Јадар
Руњани-Лозница
DR_GW_I_2
ЈИ Банат - ОВК
Самош
D_GW_I_1

квантитет
квалитет
квалитет и
квантитет
квалитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет
квантитет
квантитет
квантитет

квантитет
квантитет
квантитет
квантитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квалитет
квантитет
квантитет
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G_NI_GW_K_1

квантитет и
квалитет
квантитет и
квалитет
квантитет и
квалитет
квантитет

LIM_GW_K_1

квантитет

15

Голубац - карст

Кучево

D_GW_K_1

16

Манастирица

Тумане

ML_GW_P_1

17
18
19
20

Београд лева обала
Прогар
Саве
Видлич
Пирот (Градиште)
Црно
врело
(Нова
Златар
Варош)
Краљево,
З. Морава - al
изв. Жичко поље

SA_GW_I_4

IB_GW_I_1

21

Кучај и Бељаница

Мрљиш

CTIM_GW_K_1

22

Раваница

Немања II

VMOR_GW_K_1

23

Раваница

Топлик (Поповац)

VMOR_GW_K_1

24

Вршачке планине

Месић

D_GW_S_1

25

Сува планина

Дивљана

NI_GW_K_4

26

Бучје

Сељашница

LIM_GW_K_3

квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет
квалитет и
квантитет

Параметри за оцену хемијског и квантитативног статуса
Параметри квалитета за оцену хемијског статуса подземних вода:
С обзиром да Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског статуса подземних вода („Сл. Гласник РС“,
бр. 74/2011) не дефинише прецизно параметре квалитета који се прате већ као „загађујуће
материје“ (чл. 10), пратиће се следећи параметри квалитета и квантитета у оперативном
(истраживачком) за оцену хемијског статуса подземних вода:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

температура воде (0C),
pH,
мирис, боја, укус,
мутноћа (NTU),
електропроводљивост (μS/cm),
растворени кисеоник (DO),
азотна тријада (NH4, NO2, NO3),
органске материје, утрошак KMnO4,
хлориди Cl,
сулфати SO4,
присуство јона Fe i Mn,
јони тешких метала As, Hg, Cd, Ni, Zn, Cu, i B,
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•

•

пестициди (Aldrin, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan-sulfate,
Endrin, alpha-HCH, beta-HCH, delta-HCH, gamma-HCH, Heptachlor,
Heptachlorepoxide, 4,4- Methoxychlor) и
по потреби у зависности од природе водоносне средине: Redox потенцијал Eh,
укупна тврдоћа (mg/l), укупни алкалитет (mg/l), Ca, HCO3.

Параметри оперативног мониторинга за оцену квантитативног статуса подземних
вода:
За оцену квантитативног статуса користиће се следећи параметри:
• Ниво подземних вода у бушотинама или зденцима;
• Издашност извора;
• Карактеристике тока и /или нивоа токова површинских вода у сушним
раздобљима (тј. када се компонента тока директно повезана с падавинама може
занемарити, а истицање у знатној мери подржавају подземне воде) и
• Нивои у значајним мочварама и језерима повезаним са подземним водама.
Учесталост испитивања елемената физичког и хемијског састава и квантитативног
статуса подземних вода вршиће се у складу са Оквирном директивом о водама и CIS
водичем бр. 15 – Водич о праћењу подземних вода.
При реализацији пројекта применити методологију у складу са Оквирном
директивом о водама и CIS водичем бр. 15 – Водич о праћењу подземних вода, а имајући у
виду тренутни број и густину националне мреже који су дефинисани Уредбом о
утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину („Сл. Гласник
РС“ број 35/2018), и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског статуса подземних вода („Сл. гласник РС“,
бр. 74/2011). Такође, користити постојећу техничку документацију, студије, елаборате и
извештаје које су израдиле специјализоване националне институције у области
истраживања и управљања водним ресурсима, геолошких, хидрогеолошких и
хидролошких истраживања, као и праћења квалитета подземних вода (нпр. стратешки
пројекти биланса и мониторинга подземних вода, извештавање према ICPDR и EIONET,
карте рањивости подземних вода, подлоге за делинеацију водних тела и оцене притисака,
катастри регистрованих загађивача вода, основе водопривредног информационог система
ВИС-а, ГИС-а и сл.).
Оперативни мониторинг подземних вода потребно је реализовати у складу са
следећом правном регулативом: Оквирном Директивом о водама Европске уније
(Директива 2000/60/EC), Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС“, број 88/2010),
Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник
РС“, број 30/2010), као и важећим правилницима и уредбама као што су: Правилник о
утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник РС“, број 30/2010),
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број
74/2011), Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018.
годину („Сл. Гласник РС“ број 35/2018).
Активности које ће се обавити у оквиру Партије 2 пројекта – Оперативни мониторинг
подземних вода у Републици Србији су следеће:
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I фаза
1. Формирање пројектног тима;
2. Организовање састанка;
3. Одређивање критеријума за избор локалитета на датим водним телима подземних вода
на којима ће се вршити испитивања;
4. Ревизија и одређивање репрезентативних тачака мониторинга за водна тела подземних
вода према Правилнику;
5. Испитивање параметара квантитета, као и параметара квалитета за јесењи период, на
одабраним тачкама мониторинга.
II фаза
1. Испитивање параметара квантитета, као и параметара квалитета за пролећни период,
на одабраним тачкама мониторинга;
2. Израда Извештаја о извршеним услугама за Партију 2 пројекта са приказом резултата
испитивања квантитета и квалитета подземних вода Републике Србије и њиховом
дискусијом, као и Предлогом развоја мреже мониторинга подземних вода у РС у
наредном периоду;
3. Извештај о извршеним услугама за Партију 2 пројекта са приказом резултата
испитивања квантитета и квалитета подземних вода Републике Србије и Предлогом
развоја мреже мониторинга подземних вода у РС у наредном периоду потребно је
доставити у папирној и електронској форми.
Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да након завршене I фазе пројекта,
најкасније у року од 6 месеци од дана потписивања Уговора достави наративни извештај о
реализованим услугама како је предвиђено за I фазу ове Партије.
Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да, након извршене услуге у
целости, достави Наручиоцу завршни извештај – Извештај о извршеним услугама за
Партију 2 пројекта са приказом резултата испитивања квантитета и квалитета подземних
вода Републике Србије и њиховом дискусијом као и Предлог развоја мреже мониторинга
подземних вода у РС у наредном периоду.
Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
(обавезно потписати и печатирати)
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

1.

2.

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

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)
ЗЈН):

Правна лица: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег
регистра.
Правна лица: 1) 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. Напомена: Уколико
уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег
суда, потребно је поред уверења
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом
се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања
мита; 2) 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; 3) Извод из
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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 зсконских
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).
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.

3.

4.

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

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. ЗЈН).

Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија 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 надлежног
органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове
конкурсне
документације)
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава ове услове
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у
наредној табели, и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Пословни капацитет:
Партија 1:
Да је понуђач у претходних пет година
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017) успешно
реализовао минимум 3 пројекта у вези са
истраживањима заједница макрофита и/или
заједница риба.

1.
Партија 2:
Да је понуђач у претходних пет година
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017) успешно
реализовао минимум 3 пројекта у области
примене Оквирне директиве о водама и
мониторинга подземних вода.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Партија 1:
Образац VIII – Референтна листа и
Образац VIII-А - Референтна потврда у
конкурсној
документацији
од
наручиоца/купца
о
успешно
реализованом пројекту за Партију 1 (треба
доставити референце за најмање 3
пројекта).
Партија 2:
Образац IX- Референтна листа и
Образац IX-А - Референтна потврда у
конкурсној
документацији
од
наручиоца/купца
о
успешно
реализованом пројекту за Партију 2 (треба
доставити референце за најмање 3
пројекта).

III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач доказује се
достављањем доказа како је наведено у табели за обавезне услове.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, али су дужни да у понуди доставе податке о
интернет страници на којој се може видети регистрација или да доставе копију Решења о
упису у Регистар понуђача.
Доказивање услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН доказује се достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
наведеног члана ЗЈН.
Испуњеност додатних услова (пословног капацитета) доказује се достављањем доказа
како је наведено у табели за додатне услове.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, док се
испуњеност услова из чл.75. ст. 1. тачка 5) доказује ако ће се тај део набавке извршити
преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави тражене
доказе.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
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заједно. У том случају докази о обавезним условима се достављају за све понуђаче
чланове групе, док се докази за додатне услове достављају само за оне чланове групе који
их поседују. Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) дужан је да испуни члан групе којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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.
Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану Изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако Понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Основни критеријум
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија
понуда“.
За избор најповољнијег понуђача код Партије 1 и Партије 2, Комисија ће користити следећи начин
(критеријум) за доделу пондера посебно за сваку партију:
1.Понуђена цена до 40 пондера;
2.Број и квалитет ангажованог кадра до 60 пондера, и то:
2а. Број ангажованих доктора наука у одговарајућој области до 30 пондера
2б. Број објављених научних радова ангажованог кадра до 30 пондера
1.ПОНУЂЕНА ЦЕНА - Број пондера се одређује тако што се најнижа понуђена цена дели са
понуђеном ценом сваког од понуђача и тако добијена вредност множи се са 40 пондера
предвиђених за овај критеријум. За пондерисање користиће се понуђена цена без ПДВ-а.
Укупан број пондера је 40.
Црф - број пондера за понуђену цену,
Црф мин– најнижа понуђена цена,
Црф пон – понуђена цена понуде која се бодује
Формула за израчунавање: Црф = 40 x Црф мин (најнижа понуђена цена)
Црф пон (понуђена цена конкретне понуде)
2.БРОЈ И КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНОГ КАДРА – број ангажованих доктора наука и број
објављених научних радова ангажованог кадра
Укупан број пондера је 60.
Крф - број пондера за број ангажованих доктора наука и број објављених научних радова
ангажованог кадра укупно.
Дрф - број пондера за број ангажованих доктора наука.
Нрф - број пондера за број објављених научних радова ангажованих доктора наука.
Број пондера се одређује на следећи начин: број пондера за број ангажованих доктора наука сабере
са бројем пондера за број објављених научних радова ангажованих доктора наука.
Формула за израчунавање: Крф = Дрф + Нрф (максимално 60 пондера).
Овај критеријум је подељен на два подкритеријума, у којима ће бодовање бити одређено на
следећи начин:
2а.Број ангажованих доктора наука
Укупан број пондера је 30.
Дрф - број пондера за број ангажованих доктора наука
Дрф пон - број ангажовних доктора наука у понуди која се бодује
Дрф макс - максималан број ангажованих доктора наука (понуда која има највећи број доктора
наука).
Број пондера се одређује тако што се број приложених диплома/уверења о стеченом докторату
подели са максималним бројем достављених уверења/дипломa из понуде и тако добијена вредност
се множи са 30.
Формула за израчунавање:
Дрф = 30 x Дрф пон
Дрф макс
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Важна напомена:
За примену овог подкритеријума за Партију 1 понуђачи су у обавези да доставе копије
диплома/уверења о стеченом докторату из следећих области: биолошке науке, еколошке
науке, науке о заштити животне средине и/или пољопривредне науке (област рибарство) за
све наведене докторе наука у Обрасцу X – Списак доктора наука за Партију 1. Такође,
понуђачи су у обавези да доставе и доказе о врсти запослења/ангажовања сваког понуђеног
доктора наука код тог понуђача (у форми МА обрасца, уговора о раду или нека друга врста
уговора).
2) За примену овог подкритеријума за Партију 2 понуђачи су у обавези да доставе копије
диплома/уверења о стеченом докторату у области хидрологије или заштите животне средине
за све наведене докторе наука у Обрасцу X-A – Списак доктора наука за Партију 2. Такође,
понуђачи су у обавези да доставе и доказе о врсти запослења/ангажовања сваког понуђеног
доктора наука код тог понуђача (у форми МА обрасца, уговора о раду или нека друга врста
уговора).
2б. Број објављених научних радова ангажованог кадра
Укупан број пондера 30.
Нрф - број пондера за број објављених научних радова ангажованог кадра (доктора наука)
Нрф пон – број објављених научних радова у понуди која се бодује
Нрф макс - максималан број објављених научних радова (понуда која има највећи број научних
радова).
Број пондера се одређује тако што се број научних радова достављених на списку научних радова
са ауторима подели са максималним бројем достављених научних радова и тако добијена вредност
се множи са 30.
Формула за израчунавање:
Нрф = 30 x Нрф пон
Нрф макс
Важна напомена:
1) За примену овог подкритеријума за Партију 1 понуђачи су у обавези да доставе списак
објављених научних радова са ауторима - признају се научни радови објављени на SCI
(Sciense Citation Index) листи из области заштите животне средине, биолошког мониторинга
и истраживања биодиверзитета макрофита и риба у периоду 2013 – 2017.година, који су јасно
обележени на достављеној листи. Достављени научни радови морају се односити на лица –
докторе наука који су наведени у Обрасцу X – Списак доктора наука за Партију 1.
2) За примену овог подкритеријума за Партију 2 понуђачи су у обавези да доставе списак
објављених научних радова са ауторима - признају се научни радови објављени на SCI
(Sciense Citation Index) листи из области испитивања и коришћења подземних вода у периоду
2013 – 2017.година, који су јасно обележени на достављеној листи. Достављени научни
радови морају се односити на лица – докторе наука који су наведени у Обрасцу X-А – Списак
доктора наука за Партију 2.
Формула за израчунавање укупног броја пондера код обе партије је: Урф = Црф + Крф
(максимално 100 пондера).
Резервни критеријум: Уколико Наручилац не може изабрати најповољнију понуду на горе
наведени начин, онда ће понуда која има најнижу цену –критеријум 1, бити изабрана као
најповољнија.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________од __________________ за ЈН -Услуге везане за реализацију
пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“ за
(заокружити слово испред партије за коју се подноси понуда):
А. Партију 1
Б. Партију 2
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:
Факс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од два, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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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 три,
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: Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни
мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“
ПАРТИЈА 1 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА:
*понуђач попуњава упражњена поља
Укупна понуђена цена без ПДВ-а у динарима

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом у динарима
- Авансно плаћање за I фазу у
року од 15 дана од потписивања
уговoра и пријема исправног
предрачуна;
- Плаћање након завршене II
фазе према исправно примљеном
рачуну
и Записнику
који
сачињава Стручна комисија
Наручиоца након II фазе.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(не може бити мањи од 60 дана од отварања
понуда)
Понуђач услугу мора извршити
најкасније у року од 12 месеци
од закључења уговора.
Понуђач I фазу мора завршити
најкасније до 10.12.2018.г.

Рок извршења услуге

Број
ангажованих
доктора
наука
достављеном списку у Обрасцу X)

(према

Број објављених научних радова ангажованог кадра
(према достављеном списку научних радова из
одговарајуће области за Партију 1)

Датум

Понуђач
М. П.

__________________

_______________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује и печатом
оверава понуђач из групе који је споразумом одређен као носилац посла
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5А) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни
мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“
ПАРТИЈА 2 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА:
*понуђач попуњава упражњена поља
Укупна понуђена цена без ПДВ-а у динарима

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом у динарима
- Авансно плаћање за I фазу у
року од 15 дана од потписивања
уговoра и пријема исправног
предрачуна;
- Плаћање након завршене II
фазе према исправно примљеном
рачуну
и Записнику
који
сачињава Стручна комисија
Наручиоца након II фазе.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(не може бити мањи од 60 дана од отварања
понуда)
Понуђач услугу мора извршити
најкасније у року од 12 месеци
од закључења уговора.
Понуђач I фазу мора завршити
најкасније до 10.12.2018.г.

Рок извршења услуге

Број
ангажованих
доктора
наука
достављеном списку у Обрасцу X-A)

(према

Број објављених научних радова ангажованог кадра
(према достављеном списку научних радова из
одговарајуће области за Партију 2)

Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

_______________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује и печатом
оверава понуђач из групе који је споразумом одређен као носилац посла
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1) ПАРТИЈА 1 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА:
Врста услуге
1

Укупна цена без
ПДВ-а
2

Износ ПДВ-а
3

Укупна цена са
ПДВ-ом
4

Фаза 1
Фаза 2
Укупно за услуге оперативног
мониторинга површинских
вода за период од 12 месеци
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи који подносе понуду за Партију 1. уписују цене за сваку фазу детаљно описану у
Обрасцу II – Техничке карактеристике предмета набавке за Партију 1. У последњем реду Укупно за услуге оперативног мониторинга површинских вода за период од 12
месеци, уписује се збир свих цена по фазама (фаза 1+фаза 2), што представља укупну
цену без и са ПДВ-ом за Партију 1.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________
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2) ПАРТИЈА 2 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА:
Врста услуге
1

Укупна цена без
ПДВ-а
2

Износ ПДВ-а
3

Укупна цена са
ПДВ-ом
4

Фаза 1
Фаза 2
Укупно за услуге оперативног
мониторинга подземних вода за
период од 12 месеци

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи који подносе понуду за Партију 2. уписују цене за сваку фазу детаљно описану у
Обрасцу II – Техничке карактеристике предмета набавке за Партију 2. У последњем реду Укупно за услуге оперативног мониторинга подземних вода за период од 12 месеци,
уписује се збир свих цена по фазама (фаза 1+фаза 2), што представља укупну цену без и са
ПДВ-ом за Партију 2.

Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица
МП

______________________
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

__________________________________________________________________________
(Назив понуђача)
__________________________________________________________________________
(Седиште и адреса)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“ 86/15),достављамо структуру трошкова за припремање понуде за предметну
јавну набавку:

1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________, _________________динара
________________________________________________, ________________динара
_______________________________________________, _________________динара
_______________________________________________, _______________динара
______________________________________________, _________________динара
У К У П Н О:

_________________динара

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: ____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
______________________________________________________
(назив и седиште понуђача/члана групе)

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“86/15) дајемо следећу:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
Понуђача:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

30 од 57

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.18/18

ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ
______________________________________________________
(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе)

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при
састављању своје понуде за јавну набавку Услуге везане за реализацију пројекта
„Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике Србије“, поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама.

Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
МП

_____________________

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује и
оверава овлашћено лице понуђача
-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује и оверава овлашћено
лице понуђача и сваког подизвођача учесника у понуди-копирати овај образац
-Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана и оверена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача-копирати овај образац
-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примераказа сваког подизвођача
или члана групе понуђача
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VI МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1
Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, сви учесници у
заједничкој понуди или подизвођачи биће наведени у основном уговору.
У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписује и оверава члан групе понуђача
који је у Споразуму означен као потписник уговора. У случају да таква понуда буде изабрана као
најповољнија, и сам уговор ће потписати члан групе понуђача који је у Споразуму означен као
потписник уговора

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ВЕЗАНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ – ПАРТИЈА 1 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ
ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Закључују:
1. Република Србија - Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 108508191, матични број: 17855140, које заступа министар Горан Триван (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2.____________________________________________________________________________
са седиштем у ____________________, улица ________________________ бр. _________
рачун____________________________________код _________________________ банке,
ПИБ _______________, матични број_________________, које заступа директор
__________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке Услуге везане за
реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике
Србије“,, број 1.2.18/18;
- да је Пружалац услуга доставио понуду број ___________ од _______ 2018. године (у
даљем тексту: Понуда) за Партију 1, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора (не мора да се попуњава);
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, донео Одлуку о додели уговора, број:
___________ од _______2018. године, којом је уговор за Партију 1 доделио најповољнијем
Понуђачу (не мора да се попуњава).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет јавне набавке су Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“ – Партија 1 – Оперативни мониторинг
површинских вода, у свему према Спецификацији (Техничким карактеристикама
предмета набавке за Партију 1 Пружаоца услуге из Понуде).
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна уговорена цена за предметне услуге из овог Уговора износи
_________________динара без ПДВ-а, односно ___________________динара са ПДВ-ом.
(попуњава понуђач)
Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења Уговора.
Плаћање за предметне услуге вршиће се на следећи начин:
- прва исплата извршиће се авансно у висини вредности исказане за I фазу, у року од 15
дана од потписивања уговoра и пријема исправног предрачуна и менице за повраћај
авансног плаћања;
- друга исплата извршиће се након завршене II фазе.
Приликом сваке фазе исплате, Пружалац услуге доставља предрачун/рачун на адресу
Наручиоца - Нови Београд, Омладинских бригада 1, уз обавезно навођење у
предрачуну/рачуну броја Уговора под којим је заведен код Наручиоца.
Наручилац се обавезује да сва плаћања врши на текући рачун Пружаоца услуге који је
наведен у овом Уговору, за другу фазу у року који не може бити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема исправног рачуна и достављања Записника о коначно извршеним
услугама од стране Стручне комисије Наручиоца. У Записнику Стручна комисија
констатује да су све услуге за Партију 1 одрађене у складу са конкурсном
документацијом, Понудом Пружаоца услуге и овим Уговором.
Обавезе Наручиоца из овог Уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Меница за повраћај авансног плаћања
Члан 3.
Пружалац услуге доставља бланко потписану и оверену меницу за повраћај авансног
плаћања Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, и то:
-издаје се у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу што номинално износи
_______________ динара (не мора да се попуњава) ;
-важи најмање 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор.
Поднета бланко меница мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив, без
приговора и не сме садржати никакве услове за Наручиоца.
Наручилац неће исплатити износ аванса пре него што му се достави меница за повраћај
авансног плаћања.
Поред бланко менице, доставља се и:
- Менично овлашћење да се меницa у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу, са
роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и клаузулама:
безусловно, неопозиво, платива на први позив и без приговора, може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза по исплаћеном авансу;
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- Потврду о извршеној регистрацији менице (меница мора бити уписана у Регистар
меница у тренутку предаје);
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере (овера не може
бити старија од 30 дана од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани захтев
Пружаоца услуге.
Меница за добро извршење посла
Члан 4.
Пружалац услуга предаје Наручиоцу, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко потписану и оверену меницу за добро извршење посла са назначеним
номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а (безусловну и неопозиву,
„по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који
је закључен Уговор;
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности Уговора без
ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен Уговор,
клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети на
наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о извршеној регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани захтев
Пружаоца услуге.
РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца са извршењем услуге крене одмах
по потписивању Уговора.
Пружалац услуге у обавези је да предметну услугу заврши у року од највише 12 месеци од
дана закључења овог Уговора.
Пружалац услуге у обавези је да након завршене I фазе пројекта, најкасније до
10.12.2018.г., достави детаљан наративни извештај о реализованим услугама како је
предвиђено за I фазу ове Партије.
Пружалац услуге у обавези је да, након извршене услуге у целости, достави Наручиоцу
завршни Извештај о извршеним услугама за Партију 1 пројекта са приказом резултата
испитивања заједница макрофита и риба и процене еколошког статуса/потенцијала водних
тела површинских вода Републике Србије.
Стручна комисија Наручиоца може, ако утврди да достављени извештаји садрже
недостатке, да тражи од Пружаоца услуге да исте преправи, доради или измени, а све у
складу са поднетом Понудом.
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Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у свему према
важећим законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, под
условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 6.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан
Законом.
КОМУНИКАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Члан 7.
Комуникација између Наручиоца и Пружаоца услуга, а у вези са реализацијом овог
уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су
за то одређени.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац ће решењем
образовати Стручну комисију.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Пружаоца
услуге је ______________________________, телефон:________________, електронска
пошта:________________________________(попуњава Пружалац услуге).
ВИША СИЛА
Члан 8.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или друге
стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се
ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога
ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле познате
у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.
У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака
уговорна страна може раскинути Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Овај Уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу са Законом
о облигационим односима, на основу писаног обавештења. Отказни рок је 8 дана од дана
достављања писаног обавештења из претходног става.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају
споразумно, а ако то није могуће, спор ће решавати стварно надлежан суд у Београду.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања средстава финансијског обезбеђења и закључује се са
роком важења до 12 месеци од дана закључења.
Члан 11.
Саставни део овог Уговора је Понуда Пружаоца услуге и њен саставни део Техничке
карактеристике предмета набавке (спецификација) за Партију 1.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка
задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Пружалац услуга.

за Наручиоца
______________________
Горан Триван, министар

за Пружаоца услуга
________________________
директор
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VI-А МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2
Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, сви учесници у
заједничкој понуди или подизвођачи биће наведени у основном уговору.
У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписује и оверава члан групе понуђача
који је у Споразуму означен као потписник уговора. У случају да таква понуда буде изабрана као
најповољнија, и сам уговор ће потписати члан групе понуђача који је у Споразуму означен као
потписник уговора

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ВЕЗАНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ – ПАРТИЈА 2 – ОПЕРАТИВНИ МОНИТОРИНГ
ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Закључују:
1. Република Србија - Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 108508191, матични број: 17855140, које заступа министар Горан Триван (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2.____________________________________________________________________________
са седиштем у ____________________, улица ________________________ бр. _________
рачун____________________________________код _________________________ банке,
ПИБ _______________, матични број_________________, које заступа директор
__________________________________________, (у даљем тексту: Пружалац услуге)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке Услуге везане за
реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике
Србије“,, број 1.2.18/18;
- да је Пружалац услуга доставио понуду број ___________ од _______ 2018. године (у
даљем тексту: Понуда) за Партију 2, која у потпуности одговара условима и захтевима из
конкурсне документације, а која је саставни део Уговора (не мора да се попуњава);
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, донео Одлуку о додели уговора, број:
___________ од _______2018. године, којом је уговор за Партију 2 доделио најповољнијем
Понуђачу (не мора да се попуњава).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет јавне набавке су Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“ – Партија 2 – Оперативни мониторинг
подземних вода, у свему према Спецификацији (Техничким карактеристикама предмета
набавке за Партију 2 Пружаоца услуге из Понуде).
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Укупна уговорена цена за предметне услуге из овог Уговора износи
_________________динара без ПДВ-а, односно ___________________динара са ПДВ-ом.
(попуњава понуђач)
Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења Уговора.
Плаћање за предметне услуге вршиће се на следећи начин:
- прва исплата извршиће се авансно у висини вредности исказане за I фазу, у року од 15
дана од потписивања уговoра и пријема исправног предрачуна и менице за повраћај
авансног плаћања;
- друга исплата извршиће се након завршене II фазе.
Приликом сваке фазе исплате, Пружалац услуге доставља предрачун/рачун на адресу
Наручиоца - Нови Београд, Омладинских бригада 1, уз обавезно навођење у
предрачуну/рачуну броја Уговора под којим је заведен код Наручиоца.
Наручилац се обавезује да сва плаћања врши на текући рачун Пружаоца услуге који је
наведен у овом Уговору, за другу фазу у року који не може бити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема исправног рачуна и достављања Записника о коначно извршеним
услугама од стране Стручне комисије Наручиоца. У Записнику Стручна комисија
констатује да су све услуге за Партију 2 одрађене у складу са конкурсном
документацијом, Понудом Пружаоца услуге и овим Уговором.
Обавезе Наручиоца из овог Уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Меница за повраћај авансног плаћања
Члан 3.
Пружалац услуге доставља бланко потписану и оверену меницу за повраћај
авансног плаћања Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, и то:
-издаје се у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу што номинално износи
_______________ динара (не мора да се попуњава) ;
-важи најмање 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор.
Поднета бланко меница мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив,
без приговора и не сме садржати никакве услове за Наручиоца.
Наручилац неће исплатити износ аванса пре него што му се достави меница за
повраћај авансног плаћања.
Поред бланко менице, доставља се и:
- Менично овлашћење да се меницa у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу, са
роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и клаузулама:
безусловно, неопозиво, платива на први позив и без приговора, може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза по исплаћеном авансу;
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- Потврду о извршеној регистрацији менице (меница мора бити уписана у Регистар
меница у тренутку предаје);
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере (овера не може
бити старија од 30 дана од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани
захтев Пружаоца услуге.
Меница за добро извршење посла
Члан 4.
Пружалац услуга предаје Наручиоцу, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, као
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- бланко потписану и оверену меницу за добро извршење посла са назначеним
номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а (безусловну и неопозиву,
„по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који
је закључен Уговор;
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности Уговора без
ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен Уговор,
клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети на
наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о извршеној регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат Пружаоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани захтев
Пружаоца услуге.
РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца са извршењем услуге крене одмах
по потписивању Уговора.
Пружалац услуге у обавези је да предметну услугу заврши у року од највише 12 месеци од
дана закључења овог Уговора.
Пружалац услуге у обавези је да након завршене I фазе пројекта, најкасније до
10.12.2018.г., достави детаљан наративни извештај о реализованим услугама како је
предвиђено за I фазу ове Партије.
Пружалац услуге у обавези је да, након извршене услуге у целости, достави Наручиоцу
завршни Извештај о извршеним услугама за Партију 2 пројекта са приказом резултата
испитивања квантитета и квалитета подземних вода Републике Србије и Предлогом
развоја мреже мониторинга подземних вода у Републици Србији.
Стручна комисија Наручиоца може, ако утврди да достављени извештаји садрже
недостатке, да тражи од Пружаоца услуге да исте преправи, доради или измени, а све у
складу са поднетом Понудом.
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Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у свему према
важећим законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, под
условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 6.
Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан
Законом.
КОМУНИКАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Члан 7.
Комуникација између Наручиоца и Пружаоца услуга, а у вези са реализацијом овог
уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су
за то одређени.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац ће образовати
Стручну комисију.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Пружаоца
услуге је ______________________________, телефон:________________, електронска
пошта:________________________________(попуњава Пружалац услуге).
ВИША СИЛА
Члан 8.
У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или друге
стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се
ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога
ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу
уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку
престанка тих околности.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле познате
у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза.
У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака
уговорна страна може раскинути Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Овај уговор се може једнострано раскинути због неиспуњења обавеза у складу са Законом
о облигационим односима, на основу писаног обавештења. Отказни рок је 8 дана од дана
достављања писаног обавештења из претходног става.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају
споразумно, а ако то није могуће, спор ће решавати стварно надлежан суд у Београду.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених представника
уговорних страна и достављања средстава финансијског обезбеђења и закључује се са
роком важења до 12 месеци од дана закључења.
Члан 11.
Саставни део овог Уговора је Понуда Пружаоца услуге и њен саставни део Техничке
карактеристике предмета набавке (спецификација) за Партију 2.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка
задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Пружалац услуга.
за Наручиоца
______________________
Горан Триван, министар

за Пружаоца услуга
________________________
директор
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VII
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦA КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА И ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА ПАРТИЈУ 1

ИЗЈАВА

Као

заступник

понуђача

________________________________________________(назив

и

седиште понуђача) потврђујем да ћемо Наручиоцу, уколико нам буде додељен уговор за

јавну набавку Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“- Партија 1, доставити следеће:
- у тренутку закључења уговора бланко потписану и оверену меницу за повраћај авансног
плаћања у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу која важи најмање 10 дана дуже од дана
истека рока на који је закључен уговор и са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на
први позив и без приговора;
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити бланко потписану и оверену
меницу за добро извршење посла у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и са
клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора;
- пратећу документацију уз горе наведене менице: Менично овлашћење у корист
наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице.

Датум
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

_______________________
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VII-А
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦA КАО СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА И ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА ПАРТИЈУ 2

ИЗЈАВА

Као

заступник

понуђача

________________________________________________(назив

и

седиште понуђача) потврђујем да ћемо Наручиоцу, уколико нам буде додељен уговор за

јавну набавку Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“- Партија 2, доставити следеће:
- у тренутку закључења уговора бланко потписану и оверену меницу за повраћај авансног
плаћања у висини вредности са ПДВ-ом за I фазу која важи најмање 10 дана дуже од дана
истека рока на који је закључен уговор и са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на
први позив и без приговора;
- у року од 7 дана од дана потписивања уговора доставити бланко потписану и оверену
меницу за добро извршење посла у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и са
клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора;
- пратећу документацију уз горе наведене менице: Менично овлашћење у корист
наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице.

Датум
М.П.

ПОНУЂАЧ
- потпис -

_______________________
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ОБРАЗАЦ VIII
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ 1
___________________________________________________________________________
(Назив понуђача/члана групе)
___________________________________________________________________________
(Седиште и адреса)
У образац морају бити уписани тражени подаци о
кориснику тих услуга и години закључења уговора.
сматра се успешно реализован пројекат у вези са
макрофита и/или заједница риба. За испуњење додатног
најмање три референтне набавке.

Ред.
бр.

Предмет вршења услуге

предмету вршења услуге,
Под референтом набавком
истраживањима заједница
услова понуђач мора имати

Назив
наручиоца/корисника

Година
закључења
уговора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.
_______________________________
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VIII-A

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Назив: __________________________________
Седиште: _______________________________
Улица и број: ____________________________
Телефон: ________________________________
Матични број: ____________________________
ПИБ: ____________________________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је понуђач ________________________________________ (назив и
седиште понуђача који тражи потврду) у периоду од претходних пет година (2013, 2014,
2015, 2016 и 2017) успешно реализоваo пројекат у вези са истраживањима заједница
макрофита и/или заједница риба.
Потврда се издаје на захтев именованог понуђача ради учешћа у јавној набавци број:
1.2.18/18, набавка Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“ – Партија 1 – Оперативни
мониторинг површинских вода и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________

Напомена: Референтна потврда мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
референтног наручиоца/купца и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ IX
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ 2
___________________________________________________________________________
(Назив понуђача/члана групе)
___________________________________________________________________________
(Седиште и адреса)
У образац морају бити уписани тражени подаци о предмету вршења услуге,
кориснику тих услуга и години закључења уговора. Под референтом набавком
сматра се успешно реализован пројекат у области примене Оквирне директиве о
водама и мониторинга подземних вода. За испуњење додатног услова понуђач мора
имати најмање три референтне набавке.

Ред.
бр.

Предмет вршења услуге

Назив
наручиоца/корисника

Година
закључења
уговора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.
_______________________________
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IX-А

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Назив: __________________________________
Седиште: _______________________________
Улица и број: ____________________________
Телефон: ________________________________
Матични број: ____________________________
ПИБ: ____________________________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је понуђач ________________________________________ (назив и
седиште понуђача који тражи потврду) у периоду од претходних пет година (2013, 2014,
2015, 2016 и 2017) успешно реализоваo пројекат у области примене Оквирне директиве о
водама и мониторинга подземних вода.
Потврда се издаје на захтев именованог понуђача ради учешћа у јавној набавци број:
1.2.18/18, набавка Услуге везане за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг
површинских и подземних вода Републике Србије“ – Партија 2 – Оперативни
мониторинг подземних вода и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________

Напомена: Референтна потврда мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
референтног наручиоца/купца и оверена печатом.

47 од 57

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.18/18

X СПИСАК ДОКТОРА НАУКА ЗА ПАРТИЈУ 1
Понуђач ________________________________________ (назив и седиште) за јавну
набавку Услуга везаних за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и
подземних вода Републике Србије“ – Партија 1 – Оперативни мониторинг
површинских вода доставља следећи списак доктора наука из следећих области:
биолошке науке, еколошке науке, науке о заштити животне средине и/или
пољопривредне науке (област рибарство)
Редни
број

Име и презиме

Област доктората

Напомена:1)Уз овај списак понуђачи су у обавези да доставе копије диплома/уверења о
стеченом докторату из наведених области за свако лице посебно, као и доказе о
врсти запослења/ангажовања сваког понуђеног доктора наука код тог Понуђача, како
би се применио елемент критеријума „Број ангажованих доктора наука“
2) У случају већег броја доктора наука овај образац копирати и наставити низ
уноса.
Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
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X-А СПИСАК ДОКТОРА НАУКА ЗА ПАРТИЈУ 2
Понуђач ________________________________________ (назив и седиште) за јавну
набавку Услуга везаних за реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и
подземних вода Републике Србије“ – Партија 2 – Оперативни мониторинг подземних
вода доставља следећи списак доктора наука у области хидрологије или заштите
животне средине:
Редни
број

Име и презиме

Област доктората

Напомена:1)Уз овај списак понуђачи су у обавези да доставе копије диплома/уверења о
стеченом докторату у области у области хидрологије или заштите животне
средине за свако лице посебно, као и доказе о врсти запослења/ангажовања сваког
понуђеног доктора наука код тог Понуђача, како би се применио елемент критеријума
„Број ангажованих доктора наука“
2) У случају већег броја доктора наука овај образац копирати и наставити низ
уноса.
Место и датум
_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________
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XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Поступак јавне набавке се води на српском језику.
2. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико Понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена
од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у коверти или кутији,
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди. Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како
је то овом конкурсном документацијом предвиђено.
Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине,
Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом на предњој страни мора
имати писани текст текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - јавна набавка Услуге везане за
реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода
Републике Србије“, ЈН број 1.2.18/18“ Назначити на коверти за коју се партију
доставља понуда!.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача, као и име
особе за контакт.
Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца најкасније
до 22.10.2018. године до 11,00 часова, на адресу Омладинских бригада1, Нови Београд.
Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима све
неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да суподнете неблаговремено.
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за достављање
понуда, односно дана 22.10.2018. године у 11,15 часова, у просторијама Министарства
заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија број
610, уз присуство овлашћених представника заинтересованих Понуђача.
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији
за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку
отварања понуда. Писано овлашћење треба да има број и датум издавања, печат и потпис
одговорног лица Понуђача.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла
да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и
оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцима конкурсне документације наведено
је у напоменама како се исти могу попунити, потписати и печатом оверити од свих
чланова групе или ће чланови групе овластити једног члана (носиоца посла), у ком случају
је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, пожељно је да се штампа
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нова страна конкурсне документације и поново унесу исправни подаци, с обзиром да је
конкурсна документација јавно објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у
обрасцу понуде. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштетелистови или печат.
Важно: Обавезну садржину понуде чине сви обрасци које је наручилац предвидео
конкурсном документацијом, а који се попуњавају, потписују и оверавају, као и сви
докази према члану 75. и 76. ЗЈН који су тражени конкурсном документацијом.
Такође, сва тражена документација како би се применили критеријуми за оцену
понуда чини обавезну садржину понуде.
3. Обавештење о партијама и варијантама понуде
Јавна набавка је обликована у две партије: Партија 1 – Оперативни мониторинг
површинских вода и Партија 2 – Оперативни мониторинг подземних вода.
Понуда са варијантама није дозвољена.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство заштите
животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, са назнаком:
„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуге везане за
реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике
Србије“, бр. 1.2.18/18- НЕ ОТВАРАТИ”. Назначити на коверти за које се партије
доставља Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде!.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, бројтелефона и адресу Понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. Обавештење о начину учешћа према члану 87. ЗЈН
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, односно:
1.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити члан групе понуђача у
другој понуди;
2.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити подизвођач у другој
понуди;
3.Ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити члан групе понуђача у
другој понуди.
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6. Ангажовање подизвођача према члану 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
Подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити Подизвођачу (који не може бити већи од 50%) као и
део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача.
Понуђач који понуду подноси са Подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде - тачка 3. у конкурсној документацији попуни табелу са подацима о
Подизвођачу.
-за Подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказ о испуњавању
услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко
Подизвођача.
Уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, наведени Подизвођач или
више њих биће наведени у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев Подизвођача пренети доспела потраживања директно
Подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог Подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
7. Заједничка понуда према члану 81. ЗЈН
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде - тачка 4. у конкурсној
документацији, попуни табелу са подацима о учеснику у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин одређен
чланом 77. Закона, а додатне услове из члана 76. овог закона испуњавају и доказују
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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке, а који мора да садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
3) податке о томе који члан/ови групе подносе средство обезбеђења;
4) податке о члану групе који ће потписати уговор са наручиоцем.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
8. Захтеви наручиоца у погледу начина и услова плаћања, рока и начина извршења
услуге и рока важења понуде
8.1 Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање за предметне услуге за обе партије вршиће се на следећи начин:
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- Авансно плаћање за I фазу у року од 15 дана од потписивања уговoра и пријема
исправног предрачуна;
- Плаћање након завршене II фазе према исправно примљеном рачуну и Записнику који
сачињава Стручна комисија Наручиоца након II фазе.
8.2 Захтев у погледу рока и начина извршења услуге
Предметна услуга код обе партије мора се извршити у року од 12 месеци од дана
закључења уговора. Начин извршења детаљно је представљен према фазама за обе партије
у делу II конкурсне документације – Техничке карактеристике предмета набавке.
8.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9. Валута и цена у понуди
Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Понуђена цена за предметну набавку је фиксна и не може се мењати током важења
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. Средствa финансијског обезбеђења
Овлашћено лице Понуђача потписује и оверава Образац - Изјава о достављању меницa као
средстaва финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро извршење
посла – за Партију 1 образац VII и за Партију 2 образац VII-a.
11. Независна понуда
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац 4 о независној понуди у
конкурсној документацији. На тај начин он потврђује да је понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
12. Трошкови припремања понуде
Понуђач може (не мора) да попуни, потпише и овери Oбразац 3 конкурсне документације
у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца
надокнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, онда је
Наручилац дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складуса спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова.
13. 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, као
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и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у
складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама- Образац 5.
14. Начин означавања поверљивих података у понуди
Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве.
Подаци које Понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона.
Као поверљиве Понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви. Неће
се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити
исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на наведени начин.
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена
заинтересованих лица, Понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
15. Измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и интернет страници www.ekologija.gov.rs.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок заподношење 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.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају из претходног става Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Питања упутити на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских
бригада 1, Нови Београд, са напоменом „Појашњења/питања за ЈН Услуге везане за
реализацију пројекта „Оперативни мониторинг површинских и подземних вода Републике
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Србије“,
бр.
1.2.18/18
или
електронском
поштом
на
e-mail:
katarina.mujanovic@еkologija.gov.rs, а може и факсом на број 011/31-31-361, контакт особа:
Катарина Мујановић.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 07.30 до 15.30 часова. Захтеви и питања
примљени ван наведеног времена биће потврђени и заведени одмах по отпочињању
радног времена следећег радног дана.
16. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од Понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код Понуђача, односно његовог Подизвођача и
допуштене исправке
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом
облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача
(члан 93. ЗЈН).
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.
18. Обавештење о року и начину подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија). Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30
часова.
Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: katarina.mujanovic@ekologija.gov.rs, факсом на број 011/31-31-361 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет
страници Наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
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на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број
1.2.18/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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