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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/2020
деловодни број 404-48-1 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије
деловодни број 404-48-2 од 30.06.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку ОП бр 7/2020,
Водоводни материјал по партијама
Партија 1: Набавка унутрашњег водоводног материјала
Партија 2: Набавка спољашњег водоводног материјала
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Техничка документација и планови, односно документација о
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке
финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова и упутство
понуђачима како да сачине понуду
Критеријуми за доделу уговора
Образаци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Водовод и канализација“
Адреса: Инђија, Војводе Степе 48
Интернет страница
www.vodovodindjija.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал по партијама
ЈАВНА НАБАВКА бр 7/2020
Партија 1: Набавка унутрашњег водоводног материјала
Партија 2: Набавка спољашњег водоводног материјала
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Дошен Драган, дипл.инж., Поткоњак Славица, дипл.екон.
Фах: 022/560-842
Предмет јавне набавке бр. 7/2020 су набавке добра, водоводни материјал по партијама
Партија 1: Набавка унутрашњег водоводног материјала
Партија 2: Набавка спољашњег водоводног материјала
Шифра из речника: 39370000 - Водоводна инсталација
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ ТЕХНИЧКЕ УСАГЛАШЕНОСТИ
1. PE (ПОЛИЕТИЛЕН) ЦЕВИ ЗА ПИТКУ ВОДУ НП10
 Материјал израде је PEHD, PE=100.
 Цеви су СДР-17, за НП10.
 Боја црна са плавом линијом споља (ознака за воду).
 Спољни пречници почев од Ø 20, закључно са Ø 110мм у котуру од 200 и/или 100м.
 Спољни пречници почев од Ø 125, закључно са Ø 630мм у шипкама Л= 6 и/или 12м.
 Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.
 На сваком дужном метру мора бити утиснута ознака произвођача, ознака материјала
израде, димензија цеви (спољни пречник) и радни притисак.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању према SRPS EN 12201-1 за НП10 за понуђена добра, или
одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу за питку воду, издат од стране домаће
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
2. PVC ЦЕВИ ЗА ПИТКУ ВОДУ НП10
 Материјал израде је PVC.
 На цевима видно обележен назив произвођача, димензија и радни притисак.
 Испоручују се у дужини по 6м, са муфом за спој и одговарајућом заптивком.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача.
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
3. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.




3. ЛГ ФЛАНШ-АДАПТЕРИ „РИСТРЕИН“ ЗА PEHD - PVC ЦЕВИ
Фланш-адаптери су за механичко формирање прирубничке везе на PEHD или PVC
водоводним цевима.
Фланш-адаптери су са притезним прстеном за заптивање и са „ристреин“ (гребућим)
прстеном против извлачења цеви.

Конкурсна документација у отвореном поступку за бр ОП 7/2020

4/77





Материјал израде тела и притезног прстена је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50).
На телу трајно уливен назив или лого произвођача, димензија и радни притисак.
Материјал израде „ристреин“ прстена против извлачења цеви је нерђајући челик или
месинг.
 Материјал израде заптивки зе EPDM.
 Материјал израде вијака је нерђајући челик А2, или поцинковани челик минимално у
квалитету 8.8.
 Прирубнице израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП10.
 Код фланш-адаптера прва димензија (ДН) представља номинални дијаметар прирубнице у
милиметрима, а друга димензија представља спољни пречник цеви на коју се уграђује.
 Заптивеност при осном закошењу цеви до 3 степена, због слегања терена после радова.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
4. ЛГ СПОЈНИЦЕ „РИСТРЕИН“ ЗА PEHD - PVC ЦЕВИ
 Спојнице су за механичко спајањ PEHD или PVC водоводних цеви.
 Спојнице су са притезним прстеновима за заптивање и са „ристреин“ (гребућим)
прстеновима против извлачења цеви.
 Материјал израде тела и притезних прстенова је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50).
 На телу трајно изливен назив или лого произвођача, димензија и радни притисак.
 Материјал израде „ристреин“ прстенова против извлачења цеви је нерђајући челик или
месинг.
 Материјал израде заптивки је EPDM.
 Материјал израде вијака је нерђајући челик А2, или поцинковани челик минимално у
квалитету 8.8.
 Код спојница димензија представља спољни пречник цеви у милиметрима.
 Заптивеност при осном закошењу цеви до 3 степена са сваке стране (укупно 6 степени),
због слегања терена после радова.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
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акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
5. УНИВЕРЗАЛНИ ФЛАНШ-АДАПТЕРИ ( МУЛТИ-ЏОИНТ „Е“ ТИП)
 „Е“ мулти-џоинт комади су за механичко формирање прирубничке везе на АС“С“, LG, PVC i
čeličnim водоводним цевима.
 „Е“ мулти-џоинт су са притезним прстеном за заптивање.
 Материјал израде тела и притезног прстена је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50).
 На телу трајно изливен назив или лого произвођача, димензија, опсег примене и радни
притисак.
 Материјал израде заптивки зе EPDM.
 Материјал израде вијака је нерђајући челик А2, или поцинковани челик минимално у
квалитету 8.8.
 Прирубнице израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП10.
 За „Е“ мулти-џоинт прва димензија (ДН) представља димензију прирубнице.
 Заптивеност при осној закошености цеви до 8 степени, због слегања терена након радова.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3
године од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
6. УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ (МУЛТИ-ЏОИНТ „У“ ТИП)
„У“ мулти-џоинт спојнице (универзалне спојнице) су за механичко спајање разнородних
АС“С“, LG, PVC и челичних цеви истог или сличног унутрашњег протока.
 Универзалне спојнице су са притезним прстеновима за заптивање.
 Материјал израде тела и притезних прстенова је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50).
 На телу трајно изливен назив или лого произвођача, димензија, опсег примене и радни
притисак.
 Материјал израде заптивки је EPDM.
 Материјал израде вијака је нерђајући челик А2, или поцинковани челик минимално у
квалитету 8.8.
 Заптивеност при осној закошености 8 степени са обе стране (укупно 16 степени), због
слегања терена након радова.
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Проширење на средини тела и одвојени вијци са сваке стране (одвојено притезање са сваке
стране).
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
7. ЛГ ОГРЛИЦЕ СА ВЕНТИЛОМ ЗА АЦ “Ц“ ЦЕВИ (АМБРО-ШЕЛНА)
Огрлице за кућне водоводне прикључке са плочастим вентилом (за бушење под притиском)
и са могућношћу уградње телескопске шипке (четвртка 10х10мм).
 Материјал израде тела је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50), пластифицирано споља и
изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона за обе полутке.
 На телу трајно изливен назив или лого произвођача и димензија.
 Прикључак је са унутрашњим навојем пречника Ø6/4'' у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1.
 Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1.
 Димензије су дате према унутрашњем пречнику АЦ „Ц“ цеви на које се уграђују.
 Вијци и навртке од нерђајућег чекика.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.




8. ЛГ ОГРЛИЦЕ СА ВЕНТИЛОМ ЗА ПЕ - ПВЦ ЦЕВИ (АМБРО-ШЕЛНА)
Огрлице за кућне водоводне прикључке са плочастим вентилом (за бушење под притиском)
и са могућношћу уградње телескопске шипке (четвртка 10х10мм).
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Материјал израде тела је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50), пластифицирано споља и
изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона за обе полутке.
 Материјал за појас је нерђајући челик пресвучен гумом.
 На телу трајно изливен назив или лого произвођача и димензија.
 Прикључак је са унутрашњим навојем пречника Ø6/4'' у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1.
 Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1.
 Димензије су дате према спољном пречнику ПЕ – ПВЦ на цеви на које се уграђују.
Вијци и навртке од нерђајућег чекика.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
9. ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ (FF, FFR, T, Q, N, X)
 Намена је за проток хладне питке воде НП=10 бара.
 Материјал израде је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40 или GGG-50) са на телу трајно
уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним притиском.
 Сви ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545 за НП10.
 Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
 Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, мин. дебљине 250 микрона.
 Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Фабрички атест да се ЛГ фазоски комади израђују у складу са СРПС ЕН 545, за ПН=10.
4. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
5. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
6. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
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10. ВИЈЦИ И НАВРТКЕ

Намена је за притезање прирубница израђених према СРПС ЕН 1092-2 за радни
притисак 10 или 16 бара.

Вијци су са пуним машинским навојем и шестоугаоном главом, навртке су такође
шестоугаоне.

Материјал израде и квалитет су поцинковани челик, минималног квалитета 8.8.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе
наведених карактеристика, материјала и димензија.
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види
да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS
ISO 9001:2008 за производњу предметних добара.
3. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.
11. ХИДРАНТИ ПОДЗЕМНИ

Намена је за гашење пожара, испирање мреже, пуњење цистерни.

Хидранти подземни у складу са СРПС ЕН 14339.

Са аутоматском дренажом после затварања и једноструким системом затварања
(један затварач).

ДН 80, ПН=10/16, Х=750мм, РД=1000, излазна канџа за хидрантски наставак ДН 80.

Прирубница у складу са СРПС ЕН 1092-2, за ПН=10/16.

Са аутоматском дренажом воденог стуба по затварању протока.

Тело, стопа, поклопац и канџа СРПС ЕН ГЈС-400 (нодуларни лив ГГГ-40), или СРПС ЕН
ГЈЛ-250 (сиви лив ГГ25).

Заштита пластификација дебљине минимално 250 микрона.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. СЕРТИФИКАТ ДА СЕ ХИДРАНТИ ПРОИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА СРПС ЕН 14339:2009, (или
одговарајући).
2. Сертификат да су надземни хидранти израђени у складу са важећим стандардом SRPS
EN 14339, издат од стране акредитоване институције (уколико је на страном језику,
мора бити преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик).
3. ИСО 9001:2008 произвођача.
4. Каталог произвођача.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.
12. ХИДРАНТСКИ НАСТАВАК
 Хидрантски наставак ДН 80, Б/2Б , за подземни хидрант ДН 80 који је израђен у складу
са СРПС ЕН 14339:2009:
 ДН 80 (Б), двокраки са два „Ц“ прикључка за ватрогасну „брзу“ спојницу (фи 52).
 Ширина минимално 330мм;
 Висина минимално 970 (висина до притезних ручица)/1005мм (укупна висина).
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
Конкурсна документација у отвореном поступку за бр ОП 7/2020
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1.
2.

Каталог произвођача.
Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.

13. ХИДРАНТИ НАДЗЕМНИ
Хидранти надземни у складу са СРПС ЕН 14384.
Материјал израде стопе, главе и тела, сиви лив, или нодуларни лив, уз могућност да
тело (главна цев) буде израђена и од прохрома.
 ДН 80, ПН=10/16, Х=1890мм, РД=1250.
 Излазни прикључци на „глави“ хидранта: 2x“Ц“(фи 52мм) + 1x“Б“(фи 75мм) за
ватрогасне „брзе“ спојнице.
 Прирубница у складу са СРПС ЕН 1092-2, за ПН=10/16.
 Са аутоматском дренажом воденог стуба по затварању протока и са једноструким
системом затварања.
 Глава, цев и стопа: СРПС ЕН ГЈС-400 (нодуларни лив ГГГ-40), или СРПС ЕН ГЈЛ-250 (сиви
лив ГГ25).
 Сви ливено-гвоздени делови морају имати електро-корозивну заштиту
пластификацијом споља и изнутра минималне дебљине 250 микрона.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. СЕРТИФИКАТ ДА СЕ ХИДРАНТИ ПРОИЗВОДЕ У СКЛАДУ СА СРПС ЕН 14384:2009. (или
одговарајући).
2. Сертификат да су надземни хидранти израђени у складу са важећим стандардом SRPS
EN 14339, издат од стране акредитоване институције (уколико је на страном језику,
мора бити преведен од стране овлашћеног преводиоца на српски језик).
3. ИСО 9001:2008 произвођача.
4. Каталог произвођача.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.



14. ХИДРАНТИ БАШТЕНСКИ
 МС баштенски хидранти ДН 3/4“, ПН=10.
 Тело, затварач и излазни прикључак: месинг.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. ИСО 9001:2008 произвођача.
2. Каталог произвођача.
3. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог), за учешће на тендеру.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.
15. ПЛАСТИЧНИ ПП-Р КОМПРЕСИОНИ ФИТИНГ (ПОЛУСПОЈКЕ, СПОЈКЕ И ЛАКАТ СПОЈКЕ)
ЗА ПЕХД ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ПН=10
 Материјал израде: Полипропилен (ПП-Р)
 Намена: Употребан на ПЕХД водоводним цевима ПН=10.
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Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. ИСО 9001:2008 произвођача.
2. Сертификат независне институције за употребу на цевоводима радног рпитиска ПН=10.
3. Домаћу потврду о здравственој исправности.
4. Каталог произвођача за понуђене ставке.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.
16. ЗАСУНИ (ПЉОСНАТИ И ОВАЛНИ)
 Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду,
радног притиска ПН=10 бара.
 Засуни су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично
чишћење.
 Материјал израде тела, клина, поклопца и точка је EN GJS-400, или EN GJS-500, са на телу
трајно уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним притиском.
 Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, минималне дебљине 250
микрона.
 Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
 Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.
 Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10, гума и заптивке ЕПДМ у складу са СРПС ЕН
681.
 Све заптивке (о-ринг на осовини, заптивка поклопца и гума на клину) израђене од EPDM.
 Осовина и вијци поклопца израђена од нерђајућег челика.
 Уградне мере у складу са SRPS EN 558-1 серије 14 за пљоснате и серије 15 за овалне засуне.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 и СРПС ЕН 1074-1-2 за НП10 за понуђена добра, или
одговарајући са тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат
од стране акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од
датума предвиђеног за отварање понуда;
4. Важећи „CE“ или „ААА“ сертификат за понуђену арматуру под притиском за радни притисак
минимално НП10, издат од стране акредитоване установе;
5. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
6. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.



17. ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛИ
Прирубнички аутоматски ваздушни (одзрачни) вентили са малим и великим отвором.

Конкурсна документација у отвореном поступку за бр ОП 7/2020

11/77



Материјал израде тела и поклопца је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40/50), са на телу
трајно уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним притиском.
 Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, мин. дебљине 250 микрона.
 Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10, гума и заптивке ЕПДМ у складу са СРПС ЕН
681.
 Све заптивке израђене од EPDM.
 Материјал кугле (пловка) – Алуминијум обложен гумом ЕПДМ, или нерђајући челик за
велики отвор. Алуминијум обложен гумом ЕПДМ, или нерђајући челик за мали отвор.
 Осовина и вијци поклопца израђени од нерђајућег челика.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
7. Каталог (извод каталога) произвођача;
8. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
9. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 и СРПС ЕН 1074-1-2 за НП10 за понуђена добра, или
одговарајући са тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат
од стране акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од
датума предвиђеног за отварање понуда;
10. Важећи „CE“ или „ААА“ сертификат за понуђену арматуру под притиском за радни притисак
минимално НП10, издат од стране акредитоване установе;
11. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
12. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
18. ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ
 Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 Материјал израде је темперовани челични лив, дубински топло поцинкован.
 На телу изливен лого произвођача и димензија.
 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
 Спојевни су навојни, унутрашњи и спољни, у складу са SRPS ISO 7/1 („цоловни“).
 Навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228-1
 За радни притисак НП10.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
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4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
19. МС КОМПРЕСИОНИ ФИТИНГ
(МС ПОЛУСПОЈНИЦЕ, МС СПОЈНИЦЕ И КЛИЗНЕ СПОЈНИЦЕ)
 Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 Материјал израде тела и притезних прстенова, као и тела вентила је месинг.
 На телу изливен лого произвођача.
 Полуспојнице су са спољним навојем у складу са SRPS ISO 7/1 и складу са ИСО 228-1
(„цоловни навој“), за уградњу на ПЕХД водоводним цевима НП10.
 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
 Клизне спојнице су са унутрашњим навојен у складу са SRPS ISO 7/1 и складу са ИСО 228-1
(„цоловни навој“), за уградњу на поцинкованим водоводним цевима.
 Спојнице су без навојних спојева за цеви.
 Радни притисак је НП10.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
20. МС ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ (СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ)
 Равно-пропусни вентили на оба краја за уградњу на навојним спојевима са наменом за
проток питке и санитарне воде.
 На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак.
 Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.
 Вентили се испоручују са металним точковима.
 Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1.
 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
 За радни притисак НП10.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
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2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
21. МС КУГЛАСТИ ВЕНТИЛИ
 Месингани кугласти вентили за женским навојем на оба краја.
 Материјал тела и кугле је месинг.
 Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1
 На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак.
 Са металном ручицом.
 За радни притисак НП10.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.









22. РЕПАРАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА (за PEHD-PVC, за AC “C“ и за
поцинковане цеви)
Намена им је за репарацију напрслина и рупа на цевоводима за питку воду.
Материјал израде тела, вијака и навртки је нерђајући челик у складу са СРПС ЕН 10088-2 и
СРПС ЕН 10088-3 или одговарајући.
Материјал израде тела AISI 304, вијака и навртки A2.
Дебљина лима тела минимално 1 мм, са „L“ ојачањима на крајевима минималне дебљине
3 мм.
Материјал израде гумене заптивке је EPDM у складу са СРПС ЕН 681-1 или одговарајући.
Назначене димензије за PEHD/PVC представљају спољне пречнике у милиметрима на
цевима за репарацију.
Назначене димензије за AC „C“ представљају унутрашње пречнике у милиметрима на
цевима за репарацију.
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Назначене димензије за поцинковане цеви, представљају унутрашњи пречник цеви у
„цоловима“.
 Уградне дужине за димензије закључно са ДН 200 (за PEHD/PVС и за АC „C“ цеви) је
минимално 200мм. Преко ове димензијем уградна дужина је 300мм минимално.
 Уградне дужине за поцинковане цеву пречника до 3'' су 100мм минимално за све
димензије.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године
од датума предвиђеног за отварање понуда.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
23. НАВОЈНИ ВОДОМЕРИ
 Месингани вишемлазни, пропелерни, хоризонтални водомери, са сувим механизмом за
питку воду.
 Водомер и механизам потребно је да су отпорни на магнетна поља.
 Водомери пречника од 1/2'' до 2'' су од произвођача ''Маддалена'' или слично.
 Радни притисак до 10 бара, а радна температура је до 40°C и имају степен заштите ИП68.
 Водомери су усклађени са према стандарду ИСО 4064 метеоролошке класе тачности Б или
Ц.
 Испоручују се са паром одговарајућих холендера и са одговарајућим гарантним листом
произвођача и серијским бројем.
 Навоји на крајевима холендера су спољашњи у складу са SRPS EN ISO 228-1 („цоловни“).
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важеће одобрење Завода за мере и драгоцене метале, за понуђене водомере;
3. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.






24. ПРИРУБНИЧКИ ВОДОМЕРИ
Ливено-гвоздени прирубнички (индустријски) вишемлазни, пропелерни хоризонтални
водомери, са сувим механизмом за хладну питку воду.
Материјал израде тела прирубничких водомера је EN GJS-400 (EN GJS-500) или
одговарајуће, EN GJL-250 или одговарајуће.
Комбиновани водомер се састоји од стандардног индустријског водомера са ''WOLTMAN''
турбином класе ''Б'', вишемлазног кућног водомера у класи ''Ц'' и преклопног вентила.
Водомер и механизам потребно је да су отпорни на магнетна поља.
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Радни притисак до 10 бара, а радна температура је до 40°C и имају степен заштите ИП68.
Водомери су усклађени са према стандарду ИСО 4064 метеоролошке класе тачности Б или
Ц.
Испоручују се са одговарајућим гарантним листом произвођача и серијским бројем.
Прирубнице изливене у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10.

Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важеће одобрење Завода за мере и драгоцене метале, за понуђене водомере;
3. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
25. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ (СА КЛАПНОМ ИЛИ КУГЛОМ)
 Намена је за спречавање повратног тока у цевоводу питке воде (хоризонтална и вертикална
уградња).
 Материјал израде тела је EN GJS-400, EN GJS-500 (GGG-40/50), или EN GJL-250 (GG25), са на
телу трајно уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним притиском.
 Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, мин. дебљине 250 микрона.
 Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10.
 Кугла од алуминијума, обложена гумом EPDM.
 Вијци поклопца израђени од нерђајућег челика.
 Уградне мере у складу са SRPS EN 558-1 серије 48.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3. Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или одговарајући са
тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда;
4. Важећи „CE“ или „ААА“ сертификат за понуђену арматуру под притиском за радни притисак
минимално НП10, издат од стране акредитоване установе;
5.
Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат од
стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3
године од датума предвиђеног за отварање понуда.
6. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.






26. ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОМ И ШАРКОМ
Материјал израде поклопца и рама је EN GJS-400, EN GJS-500 (GGG-40/50), или EN GJL-250
(GG25).
Округли шахт поклопац са рамом D-400 (400KN) за носивост 40т (морају имати са једне
стране шарку, а са друге стране систем забрављивања против само-отварања приликом
преласка тешких возила преко њих) у складу са важећим SRPS EN 124, светлог отвора
минимално 600мм.
Округли шахт поклопац са рамом В-125 (250KN) за носивост 15т (без вентилационих
отвора) у складу са важећим SRPS EN 124, светлог отвора минимално 570мм.
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Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
3.
Извештај о испитивању SRPS EN 124 за тражене класе носивости, издат од стране
акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда, или важећи сертификат да произвођач производи
понуђене шахт поклопце у складу са SRPS EN 124.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
27. УГ ТЕЛЕСКОПСКА ШИПКА
 Уградбена гарнитура је шипка телескопског типа, за подземну уградњу на затварачима.
 Материјал израде телескопског тела је нерђајући челик или челик заштићен топлим
цинковањем или пластификацијом.
 Материјал израде горње и доње четвртке је EN GJS-400, EN GJS-500 (GGG-40/50), или EN
GJL-250 (GG25), заштићено топлим цинковањем или пластификацијом.
 Материјал израде спољашње заштитне цеви је PEHD, или PP-R.
 Димензија четвртке за везу са вентилом за кућни прикључак је 10х10мм, а за засуне
димензије морају бити прилагођене понуђеним засунима.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе.
3. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
28. ЛГ КАПЕ ХИДРАНТА, ЗАТВАРАЧА И КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА
 ЛГ овалне капе хидраната, тежине 30 кг
 ЛГ округле капе затварача, тежине 7 - 10 кг.
 ЛГ округле капе за кућне прикључке, тежине 3 - 4 кг.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. ИСО 9001:2008 произвођача.
2. Фабрички атест материјала израде СРПС ЕН ГЈЛ-250 (ГГ-25, сиви лив).
3. Каталог (извод каталога) произвођа.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
29. ЗУПЧАСТА СПОЈКА ЗА ПЕХД ЦЕВИ
 Материјал израде тела И летећих прирубница: СРПС ЕН ГЈЛ-250 (ГГ-25, сиви лив), или
СРПС ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40, нодуларни лив).
 Антикорозивна заштита: битуменска, или пластификација.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Фабрички атест за ПН=10.
2. ИСО 9001:2008 произвођача.
3. Каталог (извод каталога) произвођача.
4. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом
тендеру.
30. КАНАЛИЗАЦИОНЕ PVC ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАДИ
 Материјал израде је тврди глатки PVC (неомекшани поливинилхлорид).
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Употреба је за фекалну канализацију (улична мрежа и кућни прикључци).
На цевима видно обележен назив произвођача и димензија и ободна крутост.
Цеви су ободне крутости:
а) закључно са Ø 125 СН-2 (С-25)
б) преко Ø 125 је СН-4 (С-20).
 Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.
 Цеви и фитинг испоручују се са муфовима и одговарајућим гуменим заптивкама.
 Сви комади морају бити израђени методом бризгања (не варењем), осим јахача.
Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Каталог (извод каталога) произвођача;
2. Атест да су ПВЦ глатке канализационе цеви произведене у складу важећег стандарда SRPS
EN 13476-2, важећег стандарда СРПС ЕН 1401-1 и важећег стандарда SRPS EN 9969 по
питању ободне крутости (СН).
3. Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване установе;
4. Извештај о испитивању за тражену ободну крутост цеви, не старији од 3 године од датума
предвиђеног за отварање понуда, издат од стране акредитоване лабораторије у складу са
ISO/IEC 17025.
5. Наменско овлашћење произвођача (на меморандуму истог) за учешће на овом тендеру.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана, од дана испоруке добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за водоводни материјал по партијама не може бити краћа од 36 месеци од дана
испоруке добара. У складу са гарантним роком произвођача.
Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара сукцесивно по наруџби,не може бити дужи од 2 дана од захтева
наручиоца.
Место испоруке – на адресу наручиоца Војводе Степе 48 Инђија.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати
понуду.
Други захтеви – нема.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр
1.

2.

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне
документације),
којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Да он и његов законски заступник и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
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);

3.

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

4.

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).

5.
Наручилац не тражи посебну дозволу.
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Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Наручилац не тражи додатне услове.

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. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл.
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст.
1. тач 5) ЗЈН,понуђач не доказује јер није тражена пос поседује важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
 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.
У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 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 заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
 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
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа. 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.
Докази које ће наручилац захтевати су:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
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.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
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 казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
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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) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
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.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, потребно је да наведе интернет страницу на којој
је доказ објављен.
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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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Меницу за озбиљност понуде.
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(Образац 1)
VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1. УНУТРАШЊИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
Понуда бр __________ од _________ за јавну набавку водоводни материјал по партијама,
Партија 1. Унутрашњи водоводни материјал, ОП број 7/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Водоводни материјал-Партија унутрашњи водоводни
материјал
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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VI-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2. СПОЉАШЊИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Понуда бр __________ од _________ за јавну набавку водоводни материјал по партијама,
Партија 2. СПОЉАШЊИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ОП број 7/2020.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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 места предвиђених у табели,
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потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Водоводни материјал по партијама-Спољашњи
водоводни материјал
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________
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Обазац 2)

16
17
18
19
20

м’

20

м’

20

м’

20

м’

20

м’

700
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Произвођач

20

Укупно са ПДВом

м’

Укупно без ПДВа

5
5
5
10
500
2000
50
30
50
300
4000
200
200
200

Јединична цена
са ПДВ-ом

кг
кг
кг
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м’
м’
м’
м’
м’

Јединична цена
без ПДВ-а

Количина

15

Кудеља
Пуцвала
Калијев сапун
Тефлон конац ''LOCTITE''
Гумица за водомер Ø 1/2"
Гумица за водомер Ø 3/4"
Гумица за водомер Ø 1"
Гумице за водомер Ø 5/4"
Гумице за водомер Ø 6/4"
ПЕ цев 10 бар 20 - Ø1/2"
ПЕ цев 10 бар 25 - Ø3/4"
ПЕ цев 10 бар 32 - Ø1"
ПЕ цев 10 бар 40 - Ø5/4"
ПЕ цев 10 бар 50 - Ø6/4"
Поц. цев Ø 1/2" (са
стандарном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц.цев Ø 3/4" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц. цев Ø 1" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц.цев Ø 5/4" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц.цев Ø 6/4" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц.цев Ø 2" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)

Јединица мере

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назив материјала

Редни број

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1.
Унутрашњи водоводни материјал

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Поц.цев Ø 2 1/2"(са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц.цев Ø 3" (са
стандардном дебљином
заштитног слоја цинка)
Поц. холендер Ø 1/2"
равни
Поц.холендер Ø 3/4"
Поц.холендер Ø 1"
Поц.холендер Ø 5/4"
Поц.холендер Ø 6/4"
Поц.холендер Ø 2"
Поц.холендер Ø 2 1/2"
Поц.холендер Ø 3"
Поц.муф Ø 1/2"
Поц. муф Ø 3/4"
Поц. муф Ø 1"
Поц.муф Ø 5/4"
Поц.муф Ø 6/4"
Поц.муф Ø 2"
Поц.муф Ø 2 1/2"
Поц.муф Ø 3"
Поц.ковани муф Ø 2"
Поц.ковани муф Ø 2 1/2"
Поц.ковани муф Ø 3"
Црни муф Ø 1"
Црни муф Ø 5/4"
Црни муф Ø 2"
Поц. колено Ø 1/2”
Поц.колено Ø 3/4”
Поц.колено Ø 1"
Поц.колено Ø 5/4”
Поц.колено Ø 6/4”
Поц.колено Ø 2"
Поц.колено Ø 2 1/2”
Поц. колено Ø 3"
Поц.дупли нипл Ø 1/2"
Поц.дупли нипл Ø 3/4"
Поц.дупли нипл Ø 1"
Поц.дупли нипл Ø 5/4"
Поц.дупли нипл Ø 6/4"
Поц.дупли нипл Ø 2"
Поц.дупли нипл Ø 2 1/2"

м’

30

м’

100

ком

10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
10
10
10
10
10
10
10
25
10
10
10
15
10
15
30
15
15
5
5
25
10
50
10
5
5
10
3
5
20
200
20
5
8
15
5
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Поц.дупли нипл Ø 3"
Поц.чеп Ø 1/2"
Поц.чеп Ø 3/4"
Поц.чеп Ø 1"
Поц.чеп Ø 5/4"
Поц.чеп Ø 6/4"
Поц.чеп Ø 2"
Поц. чеп Ø2 1/2''
Поц. чеп Ø3''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø1/2''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø3/4''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø1''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø5/4''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø6/4''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø2''
ПВЦ колено полуспојка
СН Ø2 1/2''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø1/2''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø3/4''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø1''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø5/4''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø6/4''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø2''
ПВЦ колено полуспојка
УН Ø2 1/2''
ПВЦ колено спојка Ø1/2''
ПВЦ колено спојка Ø3/4''
ПВЦ колено спојка Ø1''
ПВЦ колено спојка Ø5/4''
ПВЦ колено спојка Ø6/4''
ПВЦ колено спојка Ø2''
ПВЦ колено спојка Ø2 1/2''
ПВЦ спојка Ø1/2''
ПВЦ спојка Ø3/4''

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
10
25
5
5
5
5
5
5

ком

100

ком

300

ком

100

ком

50

ком

30

ком

20

ком

10

ком

100

ком

300

ком

100

ком

50

ком

30

ком

20

ком

10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100
300
100
50
30
20
10
100
300
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ПВЦ спојка Ø1''
ПВЦ спојка Ø5/4''
ПВЦ спојка Ø6/4''
ПВЦ спојка Ø2''
ПВЦ спојка Ø2 1/2''
ПВЦ полуспојка Ø1/2''
ПВЦ полуспојка Ø3/4''
ПВЦ полуспојка Ø1''
ПВЦ полуспојка Ø5/4''
ПВЦ полуспојка Ø6/4''
ПВЦ полуспојка Ø2''
ПВЦ полуспојка Ø2 1/2''
Пропусни вентил Ø 1/2"
Пропусни вентил Ø 3/4"
Пропусни вентил Ø 1"
Пропусни вентил Ø 5/4"
Пропусни вентил Ø 6/4"
Пропусни вентил Ø 2"
Пропусни вентил Ø 2 1/2"
Пропусни вентил Ø 3"
Проп. вентил са испустом
Ø1/2"
Проп. вентил са испустом
Ø3/4"
Пропусни вентил са
испустом Ø1"
Проп. вентил са испустом
Ø5/4"
Проп. вентил са испустом
Ø6/4"
Пропусни вентил са
испустом Ø2"
Проп. вентил са испустом
Ø2 1/2"
Пропусни вентил са
испустом Ø3"
Лоптасти вентил Ø 1/2"
Лоптасти вентил Ø 3/4"
Лоптасти вентил Ø 1"
Лоптасти вентил Ø 5/4"
Лоптасти вентил Ø 6/4"
Лоптасти вентил Ø 2"
Лоптасти вентил Ø 2 1/2"
Лоптасти вентил Ø 3"
МС неповратни вентил

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100
50
30
20
10
100
300
100
50
30
20
10
30
100
30
10
10
10
5
5

ком

10

ком

50

ком

5

ком

3

ком

3

ком

5

ком

2

ком

3

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

15
15
3
3
3
5
1
1
50
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Ø1/2"
МС неповратни вентил
Ø3/4"
МС неповратни вентил
Ø1"
МС неповратни вентил
Ø5/4"
МС неповратни вентил
Ø6/4"
МС неповратни вентил
Ø2"
МС неповратни вентил Ø2
1/2"
МС неповратни вентил
Ø3"
Вентил угаони Ø 52мм АЛ
(за хидрант)
Баштенски хидрант Ø 1/2"
Баштенски хидрант Ø 3/4"
Баштенски хидрант Ø 1"
Баштенски хидрант Ø 5/4"
Водоводна клизна спојка Ø
1/2"
Водоводна клизна спојка Ø
3/4"
Водоводна клизна спојка Ø
1"
Водоводна клизна спојка Ø
5/4"
Водоводна клизна спојка Ø
6/4"
Водоводна клизна спојка Ø
2"
Водоводна клизна спојка Ø
2 1/2"
Усисна корпа Ø 1"
Усисна корпа Ø 5/4"
Усисни ињектор Ø 5/4", Ø
3/4"
Вирбла пропусног вентила
Ø 1/2" са ливеним
металним точком
Вирбла пропусног вентила
Ø 3/4" са ливеним
металним точком
Вирбла пропусног вентила
Ø 1" са ливеним металним

ком

250

ком

50

ком

25

ком

10

ком

3

ком

2

ком

1

ком

10

ком
ком
ком
ком

3
3
2
1

ком

5

ком

10

ком

3

ком

3

ком

2

ком

3

ком

2

ком
ком

2
3

ком

2

ком

15

ком

50

ком

5
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точком

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Вирбла пропусног вентила
Ø 5/4" са ливеним
металним точком
Вирбла пропусног вентила
Ø 6/4" са ливеним
металним точком
Вирбла пропусног вентила
Ø 2"
Вирбла пропусног вентила
Ø 2 1/2" са ливеним
металним точком
Вирбла пропусног вентила
Ø 3" са ливеним металним
точком
Манометар 0-10 бара
Манометар 0-16 бара
ПП-Р колено Ø 20 мм 90°
ПП-Р колено Ø 25 мм 90°
ПП-Р колено Ø 32 мм 90°
ПП-Р колено Ø 40 мм 90°
ПП-Р кол. Ø 20 мм са
мет.ул.УН
ПП-Р кол. Ø 25 мм са
мет.ул.УН
ПП-Р кол. Ø 32 мм са
мет.ул.УН
ПП-Р кол. Ø 40 мм са
мет.ул.УН
ПП-Р кол. Ø 20 мм са
мет.ул.СН
ПП-Р кол. Ø 25 мм са
мет.ул.СН
ПП-Р кол. Ø 32 мм са
мет.ул.СН
ПП-Р кол. Ø 40 мм са
мет.ул.СН
ПП-Р муф Ø 20 мм
ПП-Р муф Ø 25 мм
ПП-Р муф Ø 32 мм
ПП-Р муф Ø 40 мм
ПП-Р кол.Ø 20 мм са
мет.ул.УН и ушк.
ПП-Р цеви Ø 20 мм
ПП-Р цеви Ø 25 мм

ком

3

ком

3

ком

5

ком

3

ком

3

ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
5
10
10
10
10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком
ком
ком
ком

10
10
10
10

ком

10

м’
м’

20
20
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

ПП-Р цеви Ø 32 мм
ПП-Р цеви Ø 40 мм
ПП-Р "Т" комад Ø 20 мм
ПП-Р "Т" комад Ø 25 мм
ПП-Р "Т" комад Ø 32 мм
ПП-Р "Т" комад Ø 40 мм
ПП-Р муф са мет.ул.УН Ø
20 мм
ПП-Р муф са мет.ул.УН Ø
25 мм
ПП-Р муф са мет.ул.УН Ø
32 мм
ПП-Р муф са мет.ул.УН Ø
40 мм
ПП-Р муф са мет.ул.СН Ø
20 мм
ПП-Р муф са мет.ул.СН Ø
25 мм
ПП-Р муф са мет.ул.СН Ø
32 мм
ПП-Р муф са мет.ул.СН Ø
40 мм
ПП-Р тело вентила Ø 20
мм
ПП-Р тело вентила Ø 25
мм
ПП-Р тело вентила Ø 32
мм
ПП-Р тело вентила Ø 40
мм
ПП-Р редукција Ø 25/20
мм
ПП-Р редукција Ø 32/25
мм
ПП-Р редукција Ø 40/25
мм
ПП-Р редукција Ø 40/32
мм
ПП-Р колено Ø 20 мм 45°
ПП-Р колено Ø 25 мм "
ПП-Р колено Ø 32 мм "
ПП-Р колено Ø 40 мм "
ПП-Р чеп Ø 20 мм
ПП-Р чеп Ø 25 мм
ПП-Р чеп Ø 32 мм
ПП-Р чеп Ø 40 мм

м’
м’
ком
ком
ком
ком

20
20
10
10
5
5

ком

10

ком

10

ком

5

ком

5

ком

10

ком

10

ком

5

ком

5

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
10
10
10
10
10
10
10
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

ПП-Р чеп са гумицом Ø 20
мм
ПП-Р чеп са гумицом Ø 25
мм
Поц. тештик Ø 1/2"
Поц.тештик Ø 3/4"
Поц.тештик Ø 1"
Поц.тештик Ø 5/4"
Поц.тештик Ø 6/4"
Поц.тештик Ø 2"
Поц. тештик Ø 2 1/2"
Поц.тештик Ø 3"
ПВЦ канализац. цев Ø
50x250мм
ПВЦ канализац. цев Ø
50x500мм
ПВЦ канализац. цев Ø
50x1000мм
ПВЦ канализац. цев Ø
75x250мм
ПВЦ канализац. цев Ø
75x500мм
ПВЦ канализац. цев Ø
75x1000мм
ПВЦ канализац. цев Ø
75x2000мм
ПВЦ канализац. цев Ø
110x250мм
ПВЦ канализац. цев Ø
110x500мм
ПВЦ канализ. цев Ø
110x1000мм
ПВЦ канализ. цев Ø
110x2000мм
ПВЦ канализац. цев Ø
125x250мм
ПВЦ канализац. цев Ø
125x500мм
ПВЦ канализ. цев Ø
125x1000мм
ПВЦ канализ. цев Ø
125x2000мм
ПВЦ канализ. цев Ø
160x500мм
ПВЦ канализ. цев Ø
160x1000мм
ПВЦ канал. цев Ø

ком

10

ком

10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
20
10
10
5
10
5
5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

50

ком

50

ком

100
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160x2000мм
238 ПВЦ лук Ø 50мм 45°
ком
1
239 ПВЦ лук Ø 50мм 90°
ком
1
ПВЦ лук Ø 50мм
240
ком
1
сифонски
241 ПВЦ лук Ø 75мм 45°
ком
1
242 ПВЦ лук Ø 75мм 90°
ком
1
243 ПВЦ лук Ø 110мм 45°
ком
2
244 ПВЦ лук Ø 110мм 90°
ком
2
245 ПВЦ лук Ø 125мм 45°
ком
1
246 ПВЦ лук Ø 125мм 90°
ком
1
247 ПВЦ лук Ø 160мм 45°
ком
50
248 ПВЦ лук Ø 160мм 90°
ком
50
249 ПВЦ "К" рачва Ø 50/50мм
ком
1
250 ПВЦ "К" рачва Ø 75/50мм
ком
1
251 ПВЦ "К" рачва Ø 75/75мм
ком
1
ПВЦ "К" рачва Ø
252
ком
1
110/50мм
ПВЦ "К" рачва Ø
253
ком
1
110/75мм
ПВЦ "К" рачва Ø
254
ком
5
110/110мм
ПВЦ "К" рачва Ø
255
ком
1
125/75мм
ПВЦ "К" рачва Ø
256
ком
1
125/110мм
ПВЦ "К" рачва Ø
257
ком
1
125/125мм
ПВЦ "К" рачва Ø
258
ком
5
160/110мм
ПВЦ "К" рачва Ø
259
ком
5
160/125мм
ПВЦ "К" рачва Ø
260
ком
1
160/160мм
261 ПВЦ "Т" рачва Ø 50/50мм
ком
1
262 ПВЦ "Т" рачва Ø 75/50мм
ком
1
263 ПВЦ "Т" рачва Ø 75/75мм
ком
1
264 ПВЦ "Т" рачва Ø 110/50мм
ком
1
265 ПВЦ "Т" рачва Ø 110/75мм
ком
1
ПВЦ "Т" рачва Ø
266
ком
2
110/110мм
267 ПВЦ "Т" рачва Ø 125/75мм ком
1
ПВЦ "Т" рачва Ø
268
ком
1
125/110мм
ПВЦ "Т" рачва Ø
269
ком
1
125/125мм
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

ПВЦ "Т" рачва Ø
160/110мм
ПВЦ "Т" рачва Ø
160/125мм
ПВЦ "Т" рачва Ø
160/160мм
ПВЦ јахач "Т" Ø
315/160/90°
ПВЦ јахач "Т" Ø
250/160/90°
ПВЦ јахач "Т" Ø
200/160/90°
ПВЦ јахач "Т" Ø
160/160/90°
ПВЦ чеп за муф Ø110мм
ПВЦ чеп за муф Ø160мм
Поц. редукција Ø 1/2 - 1/4"
Поц. редукција Ø 1/2 3/8"
Поц. редукција Ø 3/4 - 1/2"
Поц. редукција Ø 1 - 1/2"
Поц. редукција Ø 1 - 3/4"
Поц. редукција Ø 5/4 - 1/2"
Поц. редукција Ø 5/4 - 3/4"
Поц. редукција Ø 5/4 - 1"
Поц. редукција Ø 6/4 - 1/2"
Поц. редукција Ø 6/4 - 3/4"
Поц. редукција Ø 6/4 - 5/4"
Поц. редукција Ø 6/4 - 1"
Поц. редукција Ø 2 - 1"
Поц. редукција Ø 2 - 5/4"
Поц. редукција Ø 2 - 6/4"
Поц. редукција Ø 2 1/2 2"
Поц. редукција Ø 3 - 2"
Поц. редукција Ø 3 - 2
1/2"
ПВЦ редукција Ø 75/50мм
ПВЦ редукција Ø
110/50мм
ПВЦ редукција Ø
110/75мм
ПВЦ редукција Ø
125/75мм
ПВЦ редукција Ø
125/110мм

ком

5

ком

5

ком

50

ком

10

ком

30

ком

20

ком

2

ком
ком
ком

5
50
2

ком

5

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

15
10
15
3
5
3
20
50
10
10
5
3
3

ком

3

ком

5

ком

5

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

ПВЦ редукција Ø
160/110мм
ПВЦ редукција Ø
160/125мм
Гумица за канализ.цев Ø
50мм
Гумица за канализ.цев Ø
75мм
Гумица за канализ.цев Ø
110мм
Гумица за канализ.цев Ø
125мм
Гумица за канализ.цев Ø
160мм
ПВЦ клизна спојка Ø 110
мм
ПВЦ клизна спојка Ø 160
мм
ПВЦ неповратни вентил Ø
110 мм
ПВЦ неповратни вентил Ø
160 мм
Лоптаста славина Ø 1/2"
(са холендером)
Лоптаста славина Ø 3/4"
(са холендером)

ком

5

ком

5

ком

2

ком

2

ком

10

ком

2

ком

100

ком

1

ком

2

ком

1

ком

5

ком

10

ком

5
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Напомена: Наведене количине материјала су оквирне и планирано је да се
наручују у складу са тренутним потребама.
Рок испоруке _______________ (не дужи од два дана)
Рок плаћања _______________ (45 дана)
Рок важења понуде _______________ (30 дана од дана отварања)
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Уптуство за попуњавање образца структуре цене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, на начин како је тражено у појединим
колонама.Образац структуре цене 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, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац структуре цене за сваку партију посебно.
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(Образац 2)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ком

20

ком

20

ком

10

ком

5

кг
кг

20
10

ком

10

ком

10

ком

30

ком

10

ком

10

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
2
1
1
1
1
10
15
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Произвођач

20

Укупно са ПДВ

ком

Укупно

10

Јединична цена
са ПДВ

ком

Јединична цена

Количина

2

Гумица за ТЦ-цеви Ø
63мм
Гумица за ТЦ-цеви Ø
90мм
Гумица за ТЦ-цеви Ø
110мм
Гумица за ТЦ-цеви Ø
160мм
Гумица за ТЦ-цеви Ø
225мм
Гумица за ТЦ-цеви Ø
250мм
Гумир платно 3мм
Гумир платно 5мм
Гумица шпинг. подз.
Хидранта
Гумица шпинг. Надземног
хидранта
Тел. уградбена гарнитура
Ø25x1000мм
Тел. уградбена гарнитура
за засун Ø 50мм
Тел. уградбена гарнитура
за вентил Ø 80 и Ø 100мм
Пљоснати засун Ø 50мм
Пљоснати засун Ø 80мм
Пљоснати засун Ø 100мм
Пљоснати засун Ø 150мм
Пљоснати засун Ø 200мм
Пљоснати засун Ø 250мм
Пљоснати засун Ø 300мм
Овални засун Ø 50мм
Овални засун Ø 80мм

Јединица мере

1

Назив материјала

Редни број

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
Спољашњи водоводни материјал

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Овални засун Ø 100мм
Овални засун Ø 150мм
Овални засун Ø 200мм
Овални засун Ø 250мм
Овални засун Ø 300мм
Лептирасти затварач са
ручним погоном фи 450,
Хоризонтални неповратни
вентил са куглом Ø 50мм
Хоризонтални неповратни
вентил са куглом Ø 80мм
Хоризонтални неповратни
вентил са куглом Ø 100мм
Хоризонтални неповратни
вентил са клапном Ø 50мм
Хоризонтални неповратни
вентил са клапном Ø 80мм
Хоризонтални неповратни
вентил са клапном Ø
100мм
Ливена компензација Ø
50мм
Ливена компензација Ø
80мм
Ливена компензација Ø
110мм
Ваздушни вентил са
једном куглом Ø80мм
Ваздушни вентил са
једном куглом Ø100мм
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 63мм на
6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 90мм на
6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 110мм
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 160мм
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 180мм
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 200мм

ком
ком
ком
ком
ком

10
3
2
1
1

ком

1

ком

3

ком

3

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

3

ком

4

ком

2

ком

1

ком

1

ком

25

ком

20

ком

20

ком

15

ком

5

ком

5
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 225мм
ком
1
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 250мм
ком
1
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) ПВЦ Ø 280мм
ком
1
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) АЦЦ Ø 50мм на
ком
10
6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) АЦЦ Ø 80мм на
ком
10
6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) АЦЦ Ø 100мм
ком
5
на 6/4”
К.В.П. (огрлица са
вентилом) АЦЦ Ø 150мм
ком
2
на 6/4”
К.В.П. (гумица са
вентилом) АЦЦ Ø 250мм
ком
2
на 6/4”
Лив. прирубница са
ком
5
навојемØ 50/2”
Лив. прирубница са
ком
2
навојемØ 65/2”
Лив. прирубница са
ком
5
навојемØ 80/2”
Лив. прирубница са
ком
5
навојем Ø 80/3”
Лив. прирубница са
ком
3
навојемØ 100/2”
Лив. прирубница са
ком
3
навојемØ 100/3”
Лив. прирубница са
ком
2
навојемØ 150/2“
Лив. прирубница са
ком
2
навојемØ 150/3”
Лив. прирубница Ø 50мм
ком
1
слепа
Лив. прирубница Ø 80мм
ком
2
слепа
Лив. прирубница Ø 100мм
ком
2
слепа
Лив. прирубница Ø 150мм
ком
1
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

слепа
Лив. прирубница Ø 200мм
слепа
Лив. прирубница Ø 250мм
слепа
Лив. прирубница Ø 300мм
слепа
Бунарска прирубница пуна
Ø300x12мм
Бунарска прирубница
прстен Ø300x12мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x100мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x200мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x300мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
50x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x100мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x200мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x300мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
80x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x100мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x200мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x300мм

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Лив. “ФФ” комад Ø
100x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
100x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x300мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
150x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x300мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
200x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
250x400мм
Лив. “ФФ” комад Ø
250x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
250x600мм
Лив. “ФФ” комад Ø
250x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
250x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
300x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
300x600мм

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Лив. “ФФ” комад Ø
300x800мм
Лив. “ФФ” комад Ø
300x1000мм
Лив. “ФФ” комад Ø
450x500мм
Лив. “ФФ” комад Ø
450x1000мм
Лив. “Т” комад Ø 50мм
Лив. “Т” комад Ø 65/50мм
Лив. “Т” комад Ø 80/50мм
Лив. “Т” комад Ø 80/80мм
Лив. “Т” комад Ø
100/50мм
Лив. “Т” комад Ø
100/80мм
Лив. “Т” комад Ø
100/100мм
Лив. “Т” комад Ø
150/80мм
Лив. “Т” комад Ø
150/100мм
Лив. “Т” комад Ø
150/150мм
Лив. “Т” комад Ø
200/100мм
Лив. “Т” комад Ø
200/150мм
Лив. “Т” комад Ø
200/200мм
Лив. “Т” комад Ø
300/250мм
Лив. Q комад Ø 50мм
Лив. Q комад Ø 80мм
Лив. Q комад Ø 100мм
Лив. Q комад Ø 150мм
Лив. Q комад Ø 200мм
Лив. Q комад Ø 250мм
Лив. Q комад Ø 300мм
ЛИВ “Н” комад Ø 50мм
ЛИВ “Н” комад Ø 80мм
ЛИВ “Н” комад Ø 100мм
ЛИВ “Н” комад Ø 150мм
ЛИВ “Н” комад Ø 200мм
ЛИВ “Н” комад Ø 250мм
ЛИВ “Н” комад Ø 300мм

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком

1
1
2
1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

ЛИВ “ФФР” комад Ø
80/50мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
100/50мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
100/80мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
150/80мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
150/100мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
200/80мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
200/100мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
200/150мм
ЛИВ “ФФР” комад Ø
250/200мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø 63мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø 75мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø 90мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø
110мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø
160мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø
225мм
ЛИВ “ЕКС” комад Ø
280мм
Лив.шахт. поклопац, Д-400
Лив.шахт. поклопац, Ц-250
Лив.шахт. поклопац, Б-125
Лив.шахт. поклопац, А-15
Лив улична капа 3 кг.
Лив улична капа 7 кг
Лив овална хидр. капа
36кг.
Купл. спојка Ø50мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 80мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 100мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 150мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 200мм за
АЦЦ цев

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком

2
1
3

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

10
5
5
5
30
20

ком

5

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

2
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Купл. спојка Ø 250мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 300мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 400мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 450мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 500мм за
АЦЦ цев
Купл. спојка Ø 63мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø 75мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø 90мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø110мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø160мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø225мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø280мм за
ПВЦ цев
Купл. спојка Ø 63мм за ПЕ
цев
Купл. спојка Ø 90мм за ПЕ
цев
Купл. спојка Ø 110мм за
ПЕ цев
Купл. спојка Ø 160мм за
ПЕ цев
Купл. спојка Ø 180мм за
ПЕ цев
Купл. спојка Ø 225мм за
ПЕ цев
Купл. спојка Ø 315мм за
ПЕ цев
ПВЦ ТЦ цеви
Ø63x6000мм – 10б
ПВЦ ТЦ цеви Ø
90x6000мм – 10б
ПВЦ ТЦ цеви Ø
110x6000мм – 10б
ПВЦ ТЦ цеви Ø
160x6000мм –10б
ПВЦ ТЦ цеви Ø
225x6000мм –10б

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1
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ПВЦ ТЦ цеви Ø
ком
1
280х6000мм -10б
ПВЦ ТЦ цеви Ø
198
ком
1
315х6000мм 10б
ПВЦ канализ. цев Ø
199
ком
3
200x1000мм
ПВЦ канал. цев Ø
200
ком
3
200x2000мм
ПВЦ канализ. цев Ø
201
ком
5
250x1000мм
ПВЦ канал. цев Ø
202
ком
5
250x2000мм
ПВЦ канализ. цев Ø
203
ком
2
315x1000мм
ПВЦ канал. цев Ø
204
ком
2
315x2000мм
Лив. подз. хидрант Ø
205
ком
5
50x750мм
Лив. подз. хидрант Ø
206
ком
5
80x750мм
Лив. надземни хидрант Ø
207
ком
5
80мм
Хидрантски наставак Ø
208
ком
2
50мм -једнокраки
Хидрантски наставак Ø
209
ком
2
80мм -једнокраки
Хидрантско „Тревира“
210
ком
2
црево Ø52мм; Л=15м
Хидрантско „Тревира“
211
ком
2
црево Ø75мм; Л=15м
Гумено армирано црево са
212 ''С'' кованим брзим
ком
2
спојницама Ø52мм; Л=15м
Гумено армирано црево са
213 ''В'' кованим брзим
ком
2
спојницама Ø75мм; Л=15м
Хидрантски кључ за
214
ком
2
подземни хидрант
Хидрантски кључ за
215
ком
2
надземни хидрант
Ал. спојка Ø 52мм са
216
ком
5
излазним навојем Ø 2”
Пласт. сајла Ø 8мм (са
217
300м"
200
изол. 10мм)
Пласт. сајла Ø 10мм (са
218
200м"
100
изол.12мм)
219 Жабица за сајлу Ø 10мм
ком
30
220 Жабица за сајлу Ø 12мм
ком
10
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Жабица за сајлу Ø 14мм
Шраф маш. поцинк.
М16x60мм са матицом
Шраф маш. поцинк.
М16x70мм са матицом
Шраф маш. поцинк.
М20x80мм са матицом
Шраф маш. поцинк.
М20x100мм са матицом
Матица М-16 поцинкована
Матица М-20 поцинкована
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 50мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 80мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 100мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 150мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 200мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 250мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 300мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 350мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 400мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 450мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 500мм
Гумени дихтунг за
прирубницу Ø 600мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø50мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø65мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø80мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø100мм

ком

20

ком

300

ком

300

ком

100

ком

100

ком
ком

600
200

ком

100

ком

150

ком

150

ком

80

ком

30

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

4

ком

4

ком

3

ком

2

ком

4

ком

4
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø125мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø150мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø200мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø250мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø300мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø350мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø450мм
Универзални фланшадаптер (мулти-џоинт
''Е''тип) Ø500мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø50мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø65мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø80мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø100мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø125мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø150мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø200мм
Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø250мм

ком

2

ком

3

ком

3

ком

3

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

3

ком

1

ком

2

ком

2

ком

2

Конкурсна документација у отвореном поступку за бр ОП 7/2020

55/77

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Универзална спојка
(мулти-џоинт ''У'' тип)
Ø300мм
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø50/63
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø65/75
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø80/90
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø100/110
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø125/140
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø150/160
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø200/225
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø250/250
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø300/315
ЛГ фланш-адаптер за
ПЕ/ПВЦ Ø400
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø63
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø75
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø90
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø110
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø160
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø225
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø250
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø315
ЛГ спојка за ПЕ/ПВЦ
спољни фитинг Ø400
Водомер Ø 1/2"- ПН10бара
Водомер Ø 3/4" ПН10бара
Водомер Ø 1" - ПН10бара
Водомер Ø 5/4" ПН10бара

ком

1

ком

2

ком

1

ком

3

ком

3

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

1

ком

2

ком

2

ком

3

ком

3

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10
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284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Водомер Ø 6/4" ПН10бара
Водомер Ø 50мм ПН10бара
Водомер Ø 80мм ПН10бара
Водомер Ø 100мм ПН10бара
Комбиновани водомер
Ø50/20мм
Комбиновани водомер
Ø80/20мм
Холендер водомера Ø 1/2"
Холендер водомера Ø 3/4"
Холендер водомера Ø 1"
Холендер водомера Ø 5/4"
Холендер водомера Ø 6/4"
Полиетилен цев Ø 50мм
Полиетилен цев Ø 63мм
Полиетилен цев Ø 75мм
Полиетилен цев Ø 90мм
Полиетилен цев Ø 110мм
Полиетилен цев Ø 160мм
Полиетилен цев Ø 180мм
Полиетилен цев Ø 225мм
Полиетилен цев Ø 250мм
Полиетилен цев Ø 315мм
Полиетилен цев Ø 400мм
Полиетилен цев Ø 450мм
Полиетилен цев Ø 500мм
Хидрофорска посуда
запремине V=150 литара
Хидрофорска посуда
запремине V=500 литара
Хидрофорска посуда
запремине V=1000 литара
Хидрофорска посуда
запремине V=2000 литара
Електромоторни вентил
DN150 са урачунатим
пуштањем у рад

ком

10

ком

2

ком

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’
м’

2
2
2
2
2
100
100
20
100
100
50
50
27
27
12
12
12
12

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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Напомена: Наведене количине материјала су оквирне и планирано је да се
наручују у складу са тренутним потребама.
Рок испоруке _______________ (не дужи од два дана)
Рок плаћања _______________ (45 дана)
Рок важења понуде _______________ (30 дана од дана отварања)
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Уптуство за попуњавање образца структуре цене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, на начин како је тражено у појединим
колонама.Образац структуре цене 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, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац структуре цене за сваку партију посебно.
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(Образац 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,у отвореном
поступку јавне набавке водоводни материјал по партијама, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(Образац 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке ОП 7/2020 Водоводни материјал по партијама, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(Образац 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке број 7/2020 - набавка водоводног материјала по партијама
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);
3) Понуђач 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(Образац 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке број 7/2020 - набавка водоводног материјала по
партијама испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII-1 МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈУ 1. Унутрашњи водоводни материјал

Закључен између:
Наручиоца ЈКП „Водовод и Канализација“
са седиштем у Инђији, улица Војводе Степе 48, ПИБ: 101437361; Матични број: 085848885
Број рачуна: 105-86056-75 Назив банке: Аик банка,
Телефон: 022/560-842 Телефакс: 022/568-842
кога заступа директор Драгољуб Трифуновић дипл.екон.
(у даљем тексту: наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: испоручилац),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Предмет уговора: Набавка и испорука Унутрашњег водоводног материјала
Члан 1.
Овим уговором се обавезује ........................................., кога заступа директор
____________________ да за рачун Наручиоца изврши набавку и испоруку УНУТРАШЊЕГ
ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА, према усвојеној понуди Испоручиоца број _________ од дана
_________. године, код Наручиоца евидентирано под бројем _________ од дана
_________. године, која са конкурсном документацијом Наручиоца и ценовником из
конкурсне документације чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
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Јединичним ценама нису обухваћени трошкови ПДВ-а које сноси Наручиоц. Цене су дате
на паритету Ф-цо магацин Наручиоца. Утврђене јединичне цене су фиксне и не могу се
мењати. Укупна цена по понуди је _________________ динара без пдв-а, словима
________________________________. Укупна цена по понуди _____________ са пдв-ом,
словима___________________________.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да цену која је прецизирана ценовником из конкурсне
документације усвојене понуде Испоручиоца исплатити на текући рачин Испоручиоца, у
року од ___________ дана од пријeмa фактуре. Обавезе које доспевају у наредној
буџетској године биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену
бити одобрена.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у тенутку потписивања Уговора преда наручиоцу меницу
као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Меница за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок
важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу замене неквалитетног или неодговарајућег водоводног материјала у гарантном
року.
Члан 5.
Испоручилац се обавезује да уговорену робу из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу
у року од _______________ дана, на основу писменог налога, а по динамици коју утврди
Наручилац.
Наручилац се обавезује да своје потребе пријави Испоручиоцу најмање један дан пре
испоруке, као и локацију испоруке.
Члан 6.
Уколико Испоручилац својом кривицом не испоручи уговорену робу у уговореном року и
по динамици коју је утврдио Наручилац, платиће Наручиоцу на име уговорене казне
износ од 0,1 проценат од вредности робе за сваки дан закашњења, а највише 10 % од
вредности неблаговремено испоручене робе. Уговорена казна се обрачунава и одбија од
износа фактуре неблаговремено испоручене робе, односно фактуре следеће приспеле
робе. У случају да квалитет испоручене робе не одговара траженом Наручилац ће
активирати меницу.
Члан 7.
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Квалитативну и квантитативну примопредају робе из члана 1. овог уговора врши
заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички
констатује испоруку робе, као и предају одговарајуће техничке документације (атести,
уверења о квалитету, сертификати), као и гаранцију производа у гарантном року
назначеном у понуди.
Члан 8.
За све односе међу уговореним странама, који нису предвиђени овим уговором
примењиваће се позитивни прописи који регулишу уговорену врсту посла.
Члан 9.
У случају спора који се не може решити договором уговорне стране признају надлежност
Привредног суда у Сремској Митровици.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на годину дана и ступа на снагу даном потписивања уговора.
Овај уговор може да се раскине на основу воље уговорених страна односно њеним
неиспуњењем или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, или утрошком
планираних средстава са ову намену, са отказним роком од 30 дана, када једна страна
достави другој уговореној страни писмено обавештење о раскиду уговора.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по два (2) припадају свакој
уговорној страни.

Испоручилац:
_______________________

Наручилац:
_____________________________
Трифуновић Драгољуб, дипл.екон.
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VII-2 МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈУ 2.Спољашњи водоводни материјал

Закључен између:
Наручиоца ЈКП „Водовод и Канализација“
са седиштем у Инђији, улица Војводе Степе 48, ПИБ: 101437361; Матични број: 085848885
Број рачуна: 105-86056-75 Назив банке: Аик банка,
Телефон: 022/560-842 Телефакс: 022/568-842
кога заступа директор Драгољуб Трифуновић дипл.ецц
(у даљем тексту: наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: …...............),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Предмет уговора: Набавка и испорука Спољашњег водоводног материјала
Члан 1.
Овим уговором се обавезује ........................................., кога заступа директор
____________________ да за рачун Наручиоца изврши набавку и испоруку СПОЉАШЊЕГ
ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА, према усвојеној понуди Испоручиоца број _________ од дана
_________. године, код Наручиоца евидентирано под бројем _________ од дана
_________. године, која са конкурсном документацијом Наручиоца и ценовником из
конкурсне документације чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Јединичним ценама нису обухваћени трошкови ПДВ-а које сноси Наручиоц. Цене су дате
на паритету Ф-цо магацин Наручиоца. Утврђене јединичне цене су фиксне и не могу се
мењати. Укупна цена по понуди је _________________ динара без пдв-а, словима
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________________________________. Укупна цена по понуди _____________ са пдв-ом,
словима___________________________.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да цену која је прецизирана ценовником из конкурсне
документације усвојене понуде Испоручиоца исплатити на текући рачин Испоручиоца, у
року од ___________ дана од пријeмa фактуре. Обавезе које доспевају у наредној
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену
бити одобрена.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у тенутку потписивања Уговора преда наручиоцу меницу
као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Меница за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок
важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу замене неквалитетног или неодговарајућег водоводног материјала у гарантном
року.
Члан 5
Испоручилац се обавезује да уговорену робу из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу
у року од _______________ дана, на основу писменог налога, а по динамици коју утврди
Наручилац.
Наручилац се обавезује да своје потребе пријави Испоручиоцу најмање један дан пре
испоруке, као и локацију испоруке.
Члан 6.
Уколико Испоручилац својом кривицом не испоручи уговорену робу у уговореном року и
по динамици коју је утврдио Наручилац, платиће Наручиоцу на име уговорене казне
износ од 0,1 проценат од вредности робе за сваки дан закашњења, а највише 10 % од
вредности неблаговремено испоручене робе. Уговорена казна се обрачунава и одбија од
износа фактуре неблаговремено испоручене робе, односно фактуре следеће приспеле
робе.
Члан 7.
Квалитативну и квантитативну примопредају робе из члана 1. овог уговора врши
заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички
констатује испоруку робе, као и предају одговарајуће техничке документације (атести,
уверења о квалитету, сертификати), као и гаранцију производа у гарантном року
назначеном у понуди.
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Члан 8.
За све односе међу уговореним странама, који нису предвиђени овим уговором
примењиваће се позитивни прописи који регулишу уговорену врсту посла.
Члан 9.
У случају спора који се не може решити договором уговорне стране признају надлежност
Привредног суда у Сремској Митровици.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на годину дана и ступа на снагу даном потписивања уговора.
Овај уговор може да се раскине на основу воље уговорених страна односно њеним
неиспуњењем или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, или утрошком
планираних средстава са ову намену, са отказним роком од 30 дана, када једна страна
достави другој уговореној страни писмено обавештење о раскиду уговора.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по два (2) припадају свакој
уговорној страни.

Испоручилац:
_______________________

Наручилац:
_____________________________
Драгољуб Трифуновић, дипл.екон.
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VIII

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра - водоводни материјал по партијама ОП бр
7/2020 - понуда за партију 1. Унутрашњи водоводни материјал, понуда за партију 2.
Спољашњи водоводни материјал - НЕ ОТВАРАТИ''. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 25.01.2021.године до 10 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
 Меницу за озбиљност понуде.
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3. ПАРТИЈЕ Напомена:
-

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређену партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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:ЈКП „Водовод и
канализација“ Војводе Степе 48, 22320 Инђија са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра - водоводни материјал по партијама ОП бр
7/2020 - понуда за партију 1. Унутрашњи водоводни материјал, понуда за партију 2.
Спољашњи водоводни материјал - НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Допуна понуде за јавну набавку добра - водоводни материјал по партијама ОП бр
7/2020 - понуда за партију 1. Унутрашњи водоводни материјал, понуда за партију 2.
Спољашњи водоводни материјал - НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Опозив понуде за јавну набавку добра - водоводни материјал по партијама ОП бр
7/2020 - понуда за партију 1. Унутрашњи водоводни материјал, понуда за партију 2.
Спољашњи водоводни материјал - НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - водоводни материјал по партијама ОП
бр 7/2020 - понуда за партију 1. Унутрашњии водоводни материјал, понуда за партију 2.
Спољашњи водоводни материјал - НЕ ОТВАРАТИ'' или
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од дана испоруке добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција водоводни материјал по партијама не може бити краћа од 36 месеци од дана
испоруке добара. У складу са гарантним роком произвођача.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара сукцесивно по наруџби,не може бити дужи од 2 дана од захтева
наручиоца.
Место испоруке – на адресу наручиоца Војводе Степе 48 Инђија:
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Други захтеви – нема.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната испорука.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања
понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор
о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Јавна набавка је обликована по партијама, а ако се понуђач пријављује
за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за
озбиљност понуде за обе наведене пријављене партије,
II Изабрани понуђач дужан је да достави:
1) Меницу-којом се гарантује отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања Уговора преда
наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање
грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу замене
неквалитетног или неодговарајућег водоводног материјала у гарантном
року. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
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депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Не постоје техничка документаицја и планови.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија Војводе Степе 48, или факсом на број 022/560-842
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 7/2020 водоводни
материјал по партијама – навести о којој партији је реч.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који 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
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).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email www.vodovodindjija@.co.rs, факсом на број 022/560-842 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 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 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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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. 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 у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН.
(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 набавка водоводног материјала по партијама, јавна набавка број 7/2020.
(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
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
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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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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