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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
ЈНМВ 47/20
Датум : 23.06.2020.године
Лајковац

1. Општи подаци о набавци
А. Општи подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:
Општинска управа општине Лајковац
Адреса:

Омладински трг бр. 1, 14224, Лајковац

Интернет адреса:

www.lajkovac.org.rs

Врста јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности-Набавка добара

Предмет јавне набавке:
Број јавне набавке:

Противградна заштита; ракете домета од 7300 до 7900
метара
ЈНМВ 47/20

Контакт особа:

Мирјана Ђаковић факс:014/3433-332
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2. Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке
Општинско веће Општине Лајковац је дана 11.06.2020. године донело Закључак бр: 0652/20-III, по којој ће Општина Лајковац набавити 30 противградних ракета за 4 противградне
станице које функиционишу на територији општине Лајковац.
Набављене ракете ће бити уступљене Министарству унутрашњих послова, Сектор за
ванредне ситуације, без надокнаде , на трајно коришћење.
Противградне ракете, које су предмет ове набавке, ће бити коришћене искључиво у
противградним станицама на територији општине Лајковац, а у циљу подизања ефикасности
рада система одбране од града, па ће и примопредаја предметних ракета бити обављена на
једној од противградних станица општине Лајковац.

Основне захтеване карактеристике ракета које су предмет набавке
Ракете по начину лансирања са динамичким ударом, са линијским начином
исејавања реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900 метара , испаљене са
надморске висине 0м под евалационим углом од 85°, које се користе на надморским
висинама лансирних места испод 500м, које носе 400 грама реагенса на бази сребро12
јодида (АгЈ), активности по граму пиротехничке смеше минимум 10 честица.
ОПИС
КАРАКТЕРИСТИКЕ

ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Реагенс

На бази сребро јодида (AgJ), масе по ракети ≥ 400 гр, са
12
активношћу ≥10 честица по граму пиротехничке смеше
на температури испитивања од – 10 °С.

Калибар ракете/лансирне
цеви

Прилагођен атестираним аутоматским лансерима у
систему одбране од града:
1. Са динамичким ударом лансирна цев од 60 мм

Активирање полетања из
лансера

Електричним путем, вредност отпора да се креће у
границама декларисаних карактеристика за уграђену
припалу од 0,9 до 2,5Ω.
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3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана
76. Закона о јавним набавкама
Понуђач, у складу са Законом о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015), чл.75 и чл. 76, мора да испуњава следеће услове како би имао право да
учествује у поступку ЈНМВ 47/20 – Противградна заштита:
-

-

-

Да је регистрован код надлежног органа, тј. да је уписан у одговарајући регистар
Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, животне
средине, примања или давања мита и кривично дело преваре.
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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
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4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И
ДОКАЗ У СКЛАДУ СА чл.80.Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за подизвођача:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; - Потврде надлежних
органа (пореске управе и локалне (градске или општинске управе) у којој имају седиште,
да су измирили доспеле обавезе.
Доказ: Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5
Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, а додатне услове испуњавају заједно.
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.

5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ДОКАЗИ У
СКЛАДУ СА чланом 81. Закона
Понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доказати:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; - Потврде надлежних
органа (пореске управе и локалне (градске или општинске) управе) у којој имају седиште,
да су измирили доспеле обавезе.
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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6. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана. 75 и
члана 76. Закона о јавним набавкама
Испуњеност услова из тачке 3. Конкурсне документације се, у складу са чланом 77.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) доказује
подношењем:
- Обрасца изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације).
- Атест-Решење за стављање у промет противградних ракета, издато од стране МУП-а
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7. Упутство за припрему понуде
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику
попуњавањем и достављањем у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани
текст: „понуда за Јавну набавку добара- „Противградна заштита - не отварај“, ЈНМВ број
47/20, а на полеђини назив, и адреса понуђача име и презиме особе за контакт и број
телефона.

Понуда треба да садржи:
-

-

-

-

-

-

Образац понуде и структуру цене (образац понуде и структуре цене је саставни део
конкурсне документације). Образац понуде и структуре цене мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку (образац изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку је саставни део конкурсне документације).
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
Образац изјаве о независној понуди (образац изјаве о независној понуди је саставни део
конкурсне документације). Образац изјаве о независној понуди мора бити потписан од
овлашћеног лица и оверен печатом.
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Модел уговора (модел уговора је саставни део конкурсне документације). Модел уговора
мора бити потписан од стране овлашћеног лица, оверен печатом и у њему мора читко
бити уписана вредност понуде, са и без ПДВ-а.
Атест-Решење за стављање у промет противградних ракета, издато од стране
МУП-а.

Понуда може садржати и Образац трошкова припреме понуде, који је саставни део
конкурсне документације.
Цене дати у динарима са дефинисаним ПДВ-ом
Рок за подношење понуде је 30.06.2020. године до 13:00 часова, на адресу: Општина
Лајковац, улица Омладински трг бр.1, или личном доставом на писарницу у Општини
Лајковац до наведеног рока;
Мирјана Ђаковић, дипл. Правник, члан
________________________________
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8. Образац понуде и структуре цена
БР ЈНМВ 47/20
Понуђач:
Седиште понуђача:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
самостално

Врста ракета

са подизвођачем

као заједничку понуду

Јединична
Јединична
Број
цена
без цена са ПДВ- ракета
ПДВ-а
ом

Ракете домета од
7300 до 7900
метара

Укупна цена Укупна цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

30

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ
1. Услови плаћања
-аванс______% у року: ____________________________
-други део______% у року:_________________________
-по испостављању спецификација наручиоцу ________ дана

НАПОМЕНЕ:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

У_______________________
Дана __________. 2020.године
Одговорно лице понуђача:___________________________________
(име и презиме)
М.П.
9
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(потпис)
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9. Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75. и члана 76.
Закона о јавним набавкама

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015) понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
следећу
ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Противградна заштита, редни број
јавне набавке 47/20, испуњавам све услове утврђене законом и конкурсном документацијом
и то:
- регистрован сам код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар за
обављање делатности истраживања тржишта;
- ја, или мој законски заступник, нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, нисам осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
- измирио сам доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе на чијој територији имам седиште.

Датум:
М.П.
___________________
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Потпис
овлашћеног лица
_____________________
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________

___________________

Напомена:
- Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима
- Образац потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача
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Образац Изјаве о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015) понуђач даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
следећу
ИЗЈАВУ
Као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Противградна заштита, редни
број јавне набавке 47/20, потврђујем да понуду подносим независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
___________________
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У
ПОНУДУ)
За реализацију ЈН 47/20 – Јавна набавка мале вредности Противградна заштита
ангажоваћемо следеће понуђаче:
Редни
број

Назив понуђача

Позиција посла

Учешће подизвођача
у понуди
(процентуално)

1.
2.
3.
4.

Датум: ______________

Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50 % од укупне вредности понуде.
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13.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Наслов и седиште понуђача
Одговорна особа - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача – ПИБ
ПДВ број понуђача
Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________
М.П.
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14.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа - директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
ПДВ број подизвођача
Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________
М.П.

Напомена:
- Образац копирати у потребном броју копија за већи број подизвођача
- Образац оверава понуђач или овлашћени члан групе понуђача
- Попуњава се само у случају ангажовања подизвођача
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15.ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 47/20 ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде:____________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку мале вредности бр 47/20
Противградна заштита
Овлашћујемо члана групе_____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА ГРУПЕ
У ПОНУДИ
(процентуално)

ДОБРА КОЈА ЋЕ
ИСПОРУЧИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Потпис одговорног лица:

Члан групе:

______________________
м.п.
Датум:______________________
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16.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе Понуђача
Одговорно лице члана групе (директор)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________
М.П.

Напомена:
- Образац копирати у потребном броју копија за сваког члана групе поуђача
- Образац оверава понуђач или овлашћени члан групе понуђача
- Попуњава се само у случају ангажовања подизвођача
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17.Образац трошкова припреме понуде
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде за
јавну набавку мале вредности- Противградна заштита, број ЈНМВ 47/20.

Редни број

Врста трошкова

Износ

1
2
3
4
5
УКУПНО

Датум:
М.П.
___________________
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овлашћеног лица
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
Општинска управа Лајковац
Број:404-154/IV-20
Датум: ____________. 2020.године
Лајковац

18.МОДЕЛ УГОВОРА
О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРОТИВГРАДНА ЗАШТИТА
БРОЈ 47/20

Закључен између :
1. Општине Лајковац – Општинске управе Лајковац , са седиштем у Лајковцу, улица
Омладински трг бр 1 14224 Лајковац, ПИБ: 101343119, МБ: 07353154, коју заступа
Живорад Бојичић, дипл. правник, начелник општинске Управе (у даљем тексту:
наручилац добара)
и
2. ____________________________________________________________, са седиштем у
___________________ улица ____________________, бр _______________, ПИБ:
_________________,
МБ:
_____________________________
које
заступа
________________________________________, ( у даљем тексту: понуђач) са друге
стране.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је по спроведеном поступку за јавну набавку
мале вредности бр: 47/20 – Противградна заштита, уговор додељен понуђачу
______________________________________________________.
Члан 2.
Обавезује се понуђач да по склопљеном Уговору од стране наручиоца изврши
испоруку противградних ракета , у складу са својом понудом.
Понуђач испоручује противградне ракете Министарству унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, за функционисање противградних станица на
територији општине Лајковац( у даљем тексту- Корисник, у складу са Закључком
Општинског већа Општине Лајковац број: 06-52/20-III од 11.06.2020. године).
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Члан 3.
За извршену испоруку противградних ракета, наручилац ће вршити плаћање у
складу са условима дефинисаним понудом понуђача.
Исплата ће бити извршена најдуже у року од 10 (десет) дана од дана пријема
профактуре или фактуре, а најкасније до 31.12.2020.године.
Укупна вредност уговора износи __________________ динара без ПДВ-а, тј.
_________________________ динара са ПДВ-ом.
Рок за испоруку противградних ракета је 8 (осам) дана од дана потписивања
Уговора.
Члан 4.
Наручилац ће вршити плаћање понуђачу из члана 3.овог Уговора искључиво
по наведеним условима плаћања, датим у понуди понуђача.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће противградне ракете, које су предмет овог уговора,
испоручити у свему према конструктивно-техничкој документацији и техничким
условима за израду, контролу и пријем, овереним за серијску производњу на основу
које је издат Атест-Решење за стављање у промет од стране МУП-а.
Сходно законској обавези, Понуђач је дужан да уз испоручене противградне
ракете достави и декларацију о квалитету.
Понуђач гарантује пуну пиротехничку и општу безбедност и декларисан
квалитет противградних ракета, под условом да се корисник у свему придржава
Упутства о транспорту, складиштењу, манипулацији и руковању противградним
ракетама.
Неисправност противградних ракета која је последица производно-технолошке
грешке у току гарантног рока пада на терет Понуђача.
На терет Понуђача пада и материјална и нематеријална штета нанета трећим
физичким и правним лицима, као и штета на лансерима и објектима унутар система
одбране од града, настала неисправношћу –лагањем противградних ракета , које су
последица производно-технолошке грешке.
Под неисправном ракетом, услед производно-технолошке грешке,
подразумевају се оне које нису извршиле своју наменску функцију , а основне
неисправности су садржане у следећем:
- Да је ракета експлодирала- сагорела у лансеру
- Да је ракета превремено експлодирала по полетању
- Да је ракета комплетна пала на земљу и експлодирала или није експлодирала
- Да је мотор ракете пао на земљу , није експлодирао,а прогорео је.
- Да је генератор са реагенсом пао на земљу и експлодирао или није експлодирао
- Неполетање ракете као последица технолошке грешке
Претходно дефинисане основне функционалне неисправности утврђује
Корисник за сваку појединачну противградну ракету у току спровођења дејства , о
чему редовно, једном месечно, обавештава понуђача. На крају сезоне одбране од
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града , путем обострано потписаног и овереног записника , утврђује се обавеза
понуђача за накнаду неисправних ракета испоруком нових.
Неисправности које региструје Корисник, а које нису обухваћене претходним
описом основних неисправности, утврдиће заједничка Комисија Понуђача и
Наручиоца.
Материјалну штету на лансирним уређајима утврђује Комисија Наручиоца у
динарској противвредности о чему писмено, на крају сезоне, обавештава Понуђача
који је у обавези да надокнади штету.
Обавезе из претходних ставова , понуђач мора да испуни најкасније до 01.03.
наредне године.
У случајевима штете настале трећим физичким и правним лицима услед
неисправности ракета, као последица производно–технолошке грешке, Корисник се
обавезује да писмено –записнички, у року од 48 сати по пријави са терена обавести
Понуђача. Записник обавезно садржи следеће податке:
- Са које је станице испаљена ракета која је начинила штету
- Опис неиспраности
- Из које је серије-рате неисправна ракета
- Опис причињене штете
Процену штете врше заједнички Понуђач, Корисник и Оштећени,на основу
које Понуђач врши надокнаду.
Члан 6.
Понуђач гарантује квалитет испоручених ракета,са процентом неисправности
током експлоатационог периода мањим од 2% утрошених ракета.
Корисник задржава право да у случају да проценат укупних функционалних
неисправности прелази 2% од утрошених ракета одређене производне серије,
обустави даљу употребу и изврши повлачење предметних ракета са противградних
станица, које ће бити достављене на поправку, а трошкови повлаченја падају на терет
Понуђача..
У случају да Понуђач не прихвати констатовану неисправност већу од 2%,
Корисник задржава право да затражи реатестовање производне серије од за то
надлежне институције.
У случају потврде навода трошкови реатестовања падају на терет Понуђача.
Члан 7.
Противградне ракете пакују се у оригиналну амбалажу (транспортноконтејнерску). Корисник и Понуђач су сагласни да ће се повраћај амбалаже
регулисати посебним споразумом у складу са захтевом Понуђача и могућностима
Наручиоца.
Члан 8.
Уз противградне ракете Понуђач је у обавези да, при испоруци ракета,
представнику Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације
достави и:
- Копију Решења о стављању у промет, Атест надлежног МУП-а
- Документацију са декларисаним карактеристикама средстава на основу које је
издат Атест-Решење о стављању у промет.
- Упутство за руковање, чување и одржавање.
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Члан 9.
На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облгационим односима.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка од којих по 2(два) свака
уговорена страна задржава за себе.
УГОВАРАЧИ
ЗА ПОНУЂАЧА
____________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________________
Живорад Бојичић, дипл. правник
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