ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка воде за пиће
Набавка воде за пиће која се испоручује преко апарата за воду, у објектима
SMATSA доо, на двије локације на територији Црне Горе, Подгорица и Тиват.
Набавка закупа апарата за воду и испорука воде за пиће обухватају следеће
елементе:
I.
II.
III.
IV.

Реверс апарата за воду за пиће
Редовна достава/испорука апарата и воде за пиће, у боцама
намијењеним за употребу уз понуђене апарате за воду.
Периодични сервиси апарата за воду.
Остале пратеће услуге и материјал (трошкови превоза, контрола
квалитета воде, поправке и сл). Ове услуге морају бити обрачунати у
цијену.

I. РЕВЕРС АПАРАТА ЗА ВОДУ
Локације на којима ће бити смјештени апарати за воду су:
Р
ЛОКАЦИЈА
Б
1. Терминална контрола летења Подгорица
2. Аеродромска контрола летења Тиват
УКУПАН БРОЈ АПАРАТА ЗА ВОДУ:

БРОЈ АПАРАТА ЗА
ВОДУ (комада)
6
2
8

Добављач ће након ступања уговора на снагу испоручити и инсталирати 8
апарата за воду, на локације наведене у табели. По пријему и пуштању у рад
свих апарата за воду, о чему ће Наручилац сачинити записнике, Добављач ће
почети са редовним испорукама воде једанпут мјесечно.
Локације за испоруку апарата за воду и воде за пиће наведене у овој
спецификацији могу се промијенити, у складу са писаним захтјевима овлашћених
лица Наручиоца. По потреби, Наручилац може смањити или увећати број
апарата за воду које користи, уз писани захтјев овлашћеног лица Наручиоца.
II. ВОДА ЗА ПИЋЕ И УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ
Процењене количине воде за 24 мјесеца по локацијама наведене су у табели:

ЛОКАЦИЈА

Број
апарата
за воду

Процењена
потреба количина
воде (бидон 10 л)

1.

Терминална контрола летења Подгорица

6

960

2.

Аеродромска контрола летења Тиват

2

600

8

1560

Р
Б

УКУПНO:

Испорука воде се реализује у року од максимум 48 сати од наруджбе.
Наручилац ће обезбиједити несметани прилаз службеном возилу као и
овлашћеним представницима предузећа које испоручује воду и у зонама
Аеродрома Подгорица и Тиват.
Рок за инсталацију апарата за воду је 10 дана од дана закључивња Уговора.
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Количине које су наведене у табели представљају процењене вредности
утрошка воде. Утрошене количине воде и број изнајмљених апарата за воду
представљаће основ за фактурисање.
Запремина боца у којима се испоручује вода није прецизно одређена али је
процена утрошка воде урађена са претпостављеном запремином боце од цца 10
литара.
КВАЛИТЕТ ВОДЕ И СТАНДАРДИ:
Вoда зa пићe кoja се испоручује је прирoднa, нeгaзирaнa минeрaлнa вoдa сa
ниским сaдржajeм рaствoривих минeрaлних мaтeриja, у склaду сa Прaвилникoм
o квaлитeту и другим зaхтeвимa зa прирoдну минeрaлну вoду, прирoдну извoрску
вoду и стoну вoду ("Службeни лист СЦГ ", бр. 53/2005) и Уредбе о допуни број:
07-3409 ("Службeни лист ЦГ ", бр. 48/2019).
III. ПЕРИОДИЧНИ СЕРВИСИ АПАРАТА ЗА ВОДУ
Сервис апарата за воду ће се вршити три пута годишње, а подразумијева
чишћење и дезинфекцију апарата.
Уколико дође до квара апарата за воду, добављач ће о томе бити обавијештен
писаним путем, након чега је дужан да изврши поправку у најкраћем року, или да
обезбиједи замјену апарата за воду.
Физичка оштећења апарата за воду, усљед нестручног и несавјесног руковања
Наручилац ће надокнадити по цијени резервних дјелова, након констатације о
насталој штети, представника Наручиоца, односно лица за надзор која одреди
Наручилац и представника предузећа .
Цјеновник резервних дјелова ће бити саставни дио Уговора и не чини структру
цијене основне услуге.
IV. ОСТАЛЕ ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ
Добављач ће поред редовне вршити и ванредну доставу воде, према захтевима
Наручиоца, водити рачуна о квалитету воде и пружати редовне сервисе и
поправке апарата за воду.
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Образац 1
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ1
Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
потврђујем
у
__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у
поступку набавке Набавка воде за пиће, број 19/22 седеће:
1) Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело
злоупотребе у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за
кривично дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично
дело преваре у обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за
кривично дело тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких
дела, за кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за
кривично дело терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело
финансирања тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања
ропског односа и превоза лица у ропском односу.
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног
и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама
међународних конвенција;
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може
да се отклони другим мерама;
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу
на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или
доделе уговора;
6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема
забрану обављања делатности.

У случају заједничке понуде (група понуђача), потребно је да се достави засебна изјава за сваког члана
групе која садржи све горе поменуте тачка од 1-6 са потписом овлашћеног лица, сваког понуђача из групе
понуђача.
1
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Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка
промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести
Наручиоца и да промену документује на прописан начин.
Службеник за јавне набавке може пре доношења одлуке да захтева од Понуђача који је
доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, достави доказе о
испуњености критеријума у не овереним копијама.

Место и датум:

2

Понуђач: Печат2 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште:
Лице за контакт, телефон,
факс, е-mail:
Позиција и Лице одговорно
за потписивање уговора:
Порески идентификациони
број / матични бр:
Број рачуна
назив банке:

понуђача

Укупна цена за
период од две
године:
(заокружити валуту)

и

________________ ЕУР / РСД без ПДВ у Републици Србији
_________________ ЕУР/ РСД са ПДВ у Републици Србији

Начин плаћања:

Плаћање ће се вршити на месечном нивоу према стварно
испорученим количинама воде, у року од 45 дана од
датума пријема исправне фактуре и Записника о
квантитавном пријему потписаног од стране овлашћеног
представника Наручиоца.

Рок за инсталирање
апарата за воду
(не дуже од 10 дана)

Рок за инсталацију апарата за воду на локације
Наручиоца је _____ календарских дана од дана ступања
уговора на снагу.

Рок појединачних
испорука воде
(не дуже од 48 часова)

Рок за појединачне испоруке воде за пиће је ______ часа
од момента упућивања писаног позива од стране
овлашћеног лица Наручиоца.

Време одзива за
вандредне поправке /
сервиси апарата за воду
(не дуже од 48 часова)

Време одзива за вандредне поправке или сервиси у
случају квара на апаратима је ______ часа, а квар мора
бити отклоњен у року од ______ часа.
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Рок за замену
неисправног апарата за
воду
(не дуже од 3 дана)

Уколико дође до већих кварова на апаратима за воду
које није могуће отклонити, Добављач је дужан да
обезбеди замену исправним апаратима, најкасније у
року од ______ календарских дана, од датума пријема
Записника о рекламацији упућеног од стране Наручиоца.

Важност понуде
(не краће од 60 дана)

______ дана од датума отварања понуда.

Место и датум:

3

Понуђач: Печат3 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

❑ РСД

❑ ЕУР

(обележити одговарајућа поље )
А - Вода за пиће
Опис

Јединица
мере

Количина
за 1 месец

Јединична цена
без ПДВ

Јединична цена
са ПДВ

Укупна цена за 1
месец без ПДВ

Укупна цена за 1
месец са ПДВ

Вода за пиће

бидон 10 л

65

___________

____________

___________

____________

Укупна цена за 24
месца без ПДВ

Укупна цена за 24
месца са ПДВ

___________

____________

Б - Сервис апарата за воду (антибактеријско чишћење и чишћење од каменца)
Опис

Јединица
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ

Јединична цена
са ПДВ

Укупна цена без
ПДВ

Укупна цена са ПДВ

Сервис апарата
за воду

сервис

6

___________

___________

___________

____________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ
Укупна цена без ПДВ

Укупна цена са ПДВ

______________

________________

УКУПНА ЦЕНА4 (A + Б):

НАПОМЕНА 1: Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање
између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према
томе.

4

Укупна цена за две године уписује се у Образац понуде.
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НАПОМЕНА 2: Јединичне цене обухватају све зависне трошкове који се односе на реализацију предметне јавне набавке укључујући и
трошкове транспорта до локација Наручиоца, као и ситан потрошни материјал и порез на додату вриједност Црне Горе који ће
Добављач обрачунати и платити у Црној Гори. (Инострани понуђач уписује исту вредност у колоне „са“ и „без“ ПДВ)
НАПОМЕНА 3: Количине су оквирно наведене за период од 24 месеца и Наручилац задржава право измена количина или да одустане
од дела у складу са стварним потребама.

Место и датум:

5

Понуђач: Печат5 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да
прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' NAB.PROC.002, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се
Закон о јавним набавкама не примењује, бр. NAB.00-6/_____ од _______. године

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране
И
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Добављач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име
особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране

закључили су,
УГОВОР О НАБАВЦИ
бр. 19/22 - Набавка воде за пиће

•

•

Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-6/55 од 20.06.2022. године
покренуо поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Набавка воде за пиће – 19/22;
да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-6/____ од _____
године за предметну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у
складу са прихваћеном Понудом Добављача, број понуде NAB.00-6/____ од
__.__.2022. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог
Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка воде за пиће, (у даљем тексту: Добра) у корист
Наручиоца, у свему у складу са спецификацијом из Позива за подношење понуда у
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поступку набавке на коју се закон не примењује 19/22 и усвојеном Понудом, које чине
саставни део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена цена из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде) EUR / РСД
без пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији.
Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици
Србији.
Образац структуре цене чини саставни део Понуде (у даљем тексту: Образац структуре
цене).
У цену наведену у ставу 1. овог члана, укључени су сви трошкови који се односе на
извршење уговора, укључујући и порез на додату вриједност Црне Горе који ће
Извршилац обрачунати и платити у Црној Гори.
Промене јединичних цена из Образац структуре цене могуће је извршити услед промена
тржишних цена већем од 5% рачунајући од дана закључења уговора, односно последње
промене цене из оправданих доказивих ралога (потврда или изјава произвођача на
меморандуму о промени цена на тржишту) уз прилагање одговарајућих доказа, и уз писану
сагласност Наручиоца на захтев за промену цене.
У случају да дође до ове околности, усклашивање јединичних цена је могуће вршити након
6 месеци од ступања Уговора на снагу односно свако наредно усклађивање могуће је
вршити након преиода од 6 месеци.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање добара из члана 1. овог уговора, ће се вршити на месечном нивоу према
стварно испорученим количинама воде и пратећих услуга, у року од 45 дана од дана
пријема исправне фактуре и Записника о квантитативном пријему потписаном од стране
овлашћеног представника Наручиоца, за испоручена добра у претходном месецу.
Плаћање ће се вршити у динарима по средњем девизном курсу динара Народне банке
Србије на дан фактурисања односно испостављања исправних рачуна/ситуација.
(примењиво уколико извршилац има седиште на територији Републике Србије, а цену у
понуди је изразио у еврима – у супротном овај став се брише).
РОКОВИ И ЛОКАЦИЈЕ
Члан 4.
Рок за инсталацију апарата за воду на локације Наручиоца је (из Обрасца понуде)
календарских дана од дана ступања уговора на снагу.
Рок за појединачне испоруке воде за пиће је (из Обрасца понуде) часа од момента
упућивања писаног позива од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Време одзива за вандредне поправке или сервиса у случају квара на апаратима је (из
Обрасца понуде) часа за територију града Београда, за остале локације (из Обрасца
понуде) часова, а квар мора бити отклоњен у року од (из Обрасца понуде) часа.
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Рок за поправку неисправног апарата за воду је (из Обрасца понуде) дана од момента
пријема писаног позива од стране овлашћеног лица Наручиоца.
Добављач ће вршити инсталацију апарата за воду, појединачне испоруке воде за пиће
и сервисе из члана 1. овог уговора на локацијама Наручиоца:
- Аеродромска контрола летења Подгорица
- Аеродромска контрола летења Тиват
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да:
•

•
•

одреди овлашћеног представника за сваку локацију из спецификације конкурсне
документације, који ће у име Наручиоца, потписати Записник о квантитативном
пријему, и вршити следеће послове:
- контролу и надзор над извршењем уговора испред Наручиоца;
- контролисати квалитет воде и апарата за воду;
- вршење координације активности и комникацију са Добављачем у писаној
форми: пријава кварова на апаратима за воду, месечне потребе воде на
локацијама, регулисање повраћаја празних боца, заказивање редовних
сервиса апарата за воду, и по потреби, релокација и/или промена броја
апарата за воду на локацијама Наручиоца;
- у року од 5 дана од датума пријема апарата за воду, сачини Записник о
квантитативном пријему апарата за воду;
- припрема и потписивање месечних записника (за сваку локацију посебно),
који ће садржати податке о испорученим количинама воде и чаша,
континуитету и функционалности апарата за воду, на основу којих ће се
вршити плаћање месечних фактура.
обезбеди приступ Добављачу, на локације које су предмет испоруке и
инсталације апарата за воду;
изврши плаћања у корист добављача у складу са одредбама овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 6.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца:
•
•
•
•
•
•
•
•

добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од
оштећења током транспорта до места испоруке;
изврши испоруку фабрички нових, без оштећења апарата за воду;
врши сервисирање апарата за воду три пута годишње, што подразумева
чишћење и дезинфекцију апарата;
предметну воду за пиће испоручује према писаним захтевима наручиоца;
предметну воду за пиће испоручује у складу са квалитетом и стандардом
наведеним у Техничкој спецификацији;
по писаним захтевима Наручиоца, врши премештање апарата за воду на друге
локације и мења број апарата за воду које Наручилац користи на локацијама;
у случају квара на апаратима изврши поправку у року из члана 4. став 3
Уговора;
уколико дође до већих кварова на апаратима за воду које није могуће отклонити,
Добављач је дужан да обезбеди замену исправним апаратима, најкасније у року
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•

од (из Обрасца понуде) календарских дана, од датума пријема Записника о
рекламацији упућеног од стране Наручиоца;
комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца.

ВИША СИЛА
Члан 7.
Вишом силом се сматрају догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора
независно од воље уговорних страна, који се нису могли предвидети у време
потписивања уговора а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење уговорних
обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања о томе обавести другу
уговорну страну, као и о њеној природи, могућем трајању и последицама.
Дејство више силе одражава се на продужење уговорених рокова сразмерно трајању
њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке,
а о чему ће се уговорне стране споразумети.
На вишу силу се не може позивати страна која је запала у доцњу са испуњењем своје
обавезе.
За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се
примењивати никакве санкције предвиђене овим Уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Добављач својом кривицом закасни са извршавањем својих обавеза из овог
уговора, Наручилац има право да за сваки појединачни случај наплати уговорну казну у
висини од 0,5% укупне вредности уговора за сваки дан кашњења, с тим што укупан износ
казне не може бити већи од 10% укупне вредности уговора без ПДВ из члана 2. овог
уговора.
Плаћање Уговорне казне неће ослободити Добављач од његових обавеза по Уговору.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 9.
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року,
односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о
облигационим односима.
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу
уговорну страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда
уговорне обавезе и да захтева да се то исправи у року од 15 дана од дана достављања
обавештења с тим што накнадни рок за извршење обавезе не може се одобрити након
истека рока за извршење свих уговорних обавеза.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора,
дужна је да надокнади штету другој уговорној страни.
Уколико дође до споразумног раскида уговора уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора.
Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
уговора.

Страна 14 од 15

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у
вези са овим уговором ће бити у писаној форми.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране, а закључује се на период од 24 месеца или до утрошка укупне
уговорене вредности из члана 2. став 1. овога уговора, у зависности од тога који од ових
услова пре наступи.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе
одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову
област.
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде
надлежан Привредни суд у Београду.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку
уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ
Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд

ДОБАВЉАЧ
Понуђач:__________________

ДИРЕКТОР

Име и позиција овлашћеног лица:

________________________
________________________

Предраг Јовановић

6

Печат6 и потпис овлашћеног лица:

_____________________

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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