ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈКП ,,КОМУНАЛНО'' ИВАЊИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1-6/2015
јавна набавка добара
- набавка водоводног материјала -

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

19.02.2015.године до 12,00 часова

Јавно отварање:

19.02.2015.године у12,30 часова

ИВАЊИЦА, фебруар 2015.ГОДИНЕ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије”
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број.1-1-6/2015
деловодни број Одлуке 1-1-1-6-1/15 од 03.02.2015.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-1-6-2/15 од 03.02.2015.године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - набавку
водоводног материјала
ЈН бр.1-1-6/2015

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок и место
испоруке добара, додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Комунално'' Ивањица
Адреса: ул. Зорана Ђинђића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1-1-6/2015 су добра – водоводни материјал
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@open.telekom.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова

Страна

3/ 72

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1-1-6/2015 су добра – водоводни материјал
Назив и ознака из општег речника набавке: Цевоводи, цевни системи, цеви,
омотачи цеви и сродни артикли - 44160000-9
2. Партије
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
Понуђачи морају понудити све артикле из обрасца понуде, уписати јединичне
цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку..
Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као
неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена понуда била
неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације
наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и
упоредити је са другим понудама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара
РЕДНИ
БРОЈ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ВРСТА
PE Водоводна цев Ø 1/2''
PE Водоводна цев Ø 3/4''
PE Водоводна цев Ø 1''
PE Водоводна цев Ø 5/4''
PE Водоводна цев Ø 6/4''
PE Водоводна цев Ø 2''
PE Водоводна цев Ø 75
PE Водоводна цев Ø 80
PE Водоводна цев Ø 110
PE Водоводна цев Ø 160
PE Водоводна цев Ø 225
PE Водоводна цев Ø 315
PE Водоводна цев Ø 400
Полуспојница MS Ø 1/2''
Полуспојница MS Ø 3/4''
Полуспојница MS Ø 1''
Полуспојница MS Ø 5/4''
Полуспојница MS Ø 6/4''
Полуспојница MS Ø 2''
Спојница MS Ø 1/2''
Спојница MS Ø 3/4''
Спојница MS Ø 1''
Спојница MS Ø 5/4''
Спојница MS Ø 6/4''
Спојница MS Ø 2''
Клизна спојница MS Ø 5/4''
Клизна спојница MS Ø 6/4''
Клизна спојница MS Ø 2''
Мултиџоинт полуспојница Ø 80
Мултиџоинт полуспојница Ø 100
Мултиџоинт полуспојница Ø 150
Мултиџоинт полуспојница Ø 200

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

УКУПНА
КОЛИЧИНА

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1
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1
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1
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1

ком.

1

ком.
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1

ком.
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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
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ком.

1
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1

ком.
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1
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1
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1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 110

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 160

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 225

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 315

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 400

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 300
Мултиџоинт полуспојница Ø 400
Мултиџоинт спојница Ø 80
Мултиџоинт спојница Ø 100
Мултиџоинт спојница Ø 150
Мултиџоинт спојница Ø 200
Мултиџоинт спојница Ø 300
Мултиџоинт спојница Ø 400
Жибо спојница Ø 50
Жибо спојница Ø 60
Жибо спојница Ø 80
Жибо спојница Ø 100
Жибо спојница Ø 125
Жибо спојница Ø 150
Жибо спојница Ø 200
Жибо спојница Ø 250
Спојнице PP-B Ø 1/2''
Спојнице PP-B Ø 3/4''
Спојнице PP-B Ø 1''
Спојнице PP-B Ø 5/4''
Спојнице PP-B Ø 6/4''
Спојнице PP-B Ø 2''
Поправна спојница Ø 1/2''
Поправна спојница Ø 3/4''
Поправна спојница Ø 1''
Поправна спојница Ø 5/4''
Поправна спојница Ø 6/4''
Поправна спојница Ø 2''
Поправна спојница Ø 75
Поправна спојница ACC Ø 80
Поправна спојница ACC Ø 100
Поправна спојница ACC Ø 125
Поправна спојница ACC Ø 150
Поправна спојница ACC Ø 200
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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1
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1
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1

MDDB комад Ø 100

ком.

1

MDDB комад Ø 200

ком.

1

MDDB комад Ø 300

ком.

1

MDDB комад Ø 400

ком.

1

Ливени X комад Ø 50
Ливени X комад Ø 80
Ливени X комад Ø 100
Ливени X комад Ø 150
Ливени X комад Ø 200
Ливени EKS комад Ø 75
Ливени EKS комад Ø 80
Ливени EKS комад Ø 100
Ливени EKS комад Ø 150
Електрофузиони лук Ø 100
Електрофузиони лук Ø 150
Електрофузиони лук Ø 200
Електрофузиони лук Ø 300
Електрофузиона спојница Ø 80
Електрофузиона спојница Ø 100
Електрофузиона спојница Ø 150

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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1
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1
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1

Ливени Q комад 90° Ø 80
Ливени Q комад 90° Ø 100
Ливени Q комад 90° Ø 150
Ливени Q комад 90° Ø 200
Ливени Q комад 90° Ø 300
Ливени FF комад Ø 100/500
Ливени FF комад Ø 100/1000
Ливени FF комад Ø 150/500
Ливени FF комад Ø 150/1000
Ливени FF комад Ø 200/500
Ливени FF комад Ø 200/1000
Ливени FF комад Ø 300/500
Ливени FF комад Ø 300/1000
Ливени FF комад Ø 400/500
Ливени FF комад Ø 400/1000
Ливени Т комад Ø 100/100
Ливени Т комад Ø 150/100
Ливени Т комад Ø 200/100
Ливени Т комад Ø 300/100
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111
112
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
145
146
147
148
149

Електрофузиона спојница Ø 200
Електрофузиона спојница Ø 300
Електрофузиони Т комад Ø 100/80
Електрофузиони Т комад Ø 100/100
Колено поцинковано Ø 1/2"
Колено поцинковано Ø 3/4"
Колено поцинковано Ø 1"
Колено поцинковано Ø 5/4"
Колено поцинковано Ø 6/4"
Колено поцинковано Ø 2"
Нипли Ø 1/2"
Нипли Ø 3/4"
Нипли Ø 1"
Нипли Ø 5/4''
Нипли Ø 6/4''
Нипли Ø 2"
Тештик Ø 1/2"
Тештик Ø 3/4"
Тештик Ø 1"
Тештик Ø 5/4"
Тештик Ø 6/4"
Тештик Ø 2"
Чеп Ø 1/2"
Чеп Ø 3/4"
Чеп Ø 1"
Чеп Ø 5/4"
Чеп Ø 6/4"
Чеп Ø 2"
Муф Ø 1/2"
Муф Ø 3/4"
Муф Ø 1"
Муф Ø 5/4"
Муф Ø 6/4''
Муф Ø 2"
Редуцир Ø 3/4" - 1/2"
Редуцир Ø 1" - 3/4"
Редуцир Ø 6/4'' - 5/4"
Редуцир Ø 2" - 6/4"
VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 80, NP 10 бара
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150
151
152
153
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
180
181
182
183
184
185
186
187
188

VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 100, NP 10 бара

ком.

1

Вентил пропусни Ø 1/2"
Вентил пропусни Ø 3/4"
Вентил пропусни Ø 1"
Вентил пропусни Ø 5/4"
Вентил пропусни Ø 6/4"
Вентил пропусни Ø 2"
Еуро вентил са гуменим клином Ø 80
Еуро вентил са гуменим клином Ø 100
Еуро вентил са гуменим клином Ø 150
Еуро вентил са гуменим клином Ø 200
Еуро вентил са гуменим клином Ø 300
Еуро вентил са гуменим клином Ø 400

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Надградња вентила Ø 1/2"
Надградња вентила Ø 3/4"
Надградња вентила Ø 1"
Надградња вентила Ø 5/4"
Надградња вентила Ø 6/4''
Надградња вентила Ø 2"
Матице М16
Матице М18
Матице М22
Матице М24
Завртњи 16 x 50
Завртњи 16 x 80
Завртњи 16 x 100
Завртњи 18 x 120
Завртњи 20 x 140
Дихтунг гума Ø 80
Дихтунг гума Ø 100
Дихтунг гума Ø 150
Дихтунг гума Ø 200
Дихтунг гума Ø 300
Дихтунг гума Ø 400
Кудеља у власу (фина)
Шахт поклопац ливени лаки
Шахт поклопац ливени тешки
Ливено гвоздена цев Ø 500/5000
PPR колено D20 90°

ком.

1
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

ком.

1
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1
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1
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1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 8

m

1

PPR колено D25 90°
PPR колено D32 90°
Улична капа
PPR завршна капа Ø 1/2"
PPR завршна капа Ø 3/4"
PPR завршна капа Ø 1"
PPR завршна капа Ø 5/4"
PPR завршна капа Ø 6/4"
PPR завршна капа Ø 2"
Подземни хидрант ливени Ø 80/500
Подземни хидрант ливени Ø 80/750
Амброшелна Ø 6/4'' са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 2" са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 75 са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 80 са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 100 са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 150 са тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 200 са тел.гарнитуром
Огрлица без вентила Ø 6/4''
Огрлица без вентила Ø 2"
Огрлица без вентила Ø 75
Огрлица без вентила Ø 80
Огрлица без вентила Ø 100
Огрлица без вентила Ø 150
Огрлица без вентила Ø 200
Прирубница челична Ø 80/2"
Прирубница челична Ø 100/2"
Прирубница челична Ø 150/2"
Прирубница челична Ø 200/2"
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228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
245
246
247
248
249
250

Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 8

m

1

PVC цев Ø 50/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 50/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 70/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 70/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 100/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 100/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 125/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 125/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 150/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 150/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 200/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 200/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 300 за канализацију

ком.

1

Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 500 mm

ком.

1

Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 1000 mm

ком.

1

Kонусни завршетак за шахтове Ø 1000/600 h = 600 mm

ком.

1

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина
добара за годину дана. Стварно потребне количине добара могу бити мање или
веће од наведених у зависности од потреба наручиоца. Могуће је да неке
артикле наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не
укаже потреба у току трајања уговора.
Максимални финансијски износ набавке предметних добара одређен је
износом предвиђених средстава наручиоца од 2.990.000 динара без ПДВ-а за
целу 2015.годину.
2. Техничке карактеристике и квалитет добара
Водоводне цеви
♠ треба да буду урађене екструзијом, од полиетилена високе густине PE
100 SDR 17 (S8 - NP 10 бари на 20° C);
♠ произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS EN
12201-2:2011);
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♠ испорука се врши у ''шипкама'' номиналне дужине од 12 m за све
пречнике ≥ 125 mm (у колони за јединицу мере изражене као комад);
♠ испорука се врши у котуровима минималне дужине од 100 m за пречнике
< 125 mm уколико је у појединачној поруџбини буде опредељена
количина ≥ 100 m, односно у котуровима у мањој дужини за опредељене
количине < 100 m,
♠ са заштитним пластичним поклопцима на оба краја, а крајеви морају да
буду одсечени глатко и нормално на своју осу;
♠ произведене од полиетилена PE 100, који садржи само оне
антиоксиданте, UV стабилизаторе и пигменте неопходне за производњу
цеви у сагласности са овом спецификацијом и за њихову крајњу употребу
– дистрибуцију воде за пиће. Не смеју да садрже токсичне материје, не
смеју да потпомажу развијање бактерија и не смеју да утичу на укус,
мирис, замућење или обојење воде;
♠ мере цеви морају се мерити у складу са SRPS ISO 3126. Називни
спољашњи пречници морају бити у складу са SRPS ISO О 161-1.
Толеранције спољашњих пречника морају бити у складу са SRPS ISO
11922-1. Називне дебљине цеви морају бити у складу са SRPS ISO 4065.
Толеранцију за дебљину зида цеви мора бити у складу са SRPS ISO
11922-1. Овалност цеви код произвођача после екструзије, али пре
намотавања, мора бити прилагођена стандарду SRPS ISO 11922-1 за
класу N. Дужина правих цеви и котурова не сме да буде мања од
захтеване овом спецификацијом;
♠ испитане отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према
стандарду SRPS EN ISO 1167:2008;
♠ погодне за чеоно заваривање;
♠ црне боје са плавом линијом и следећим ознакама: подаци о
произвођачу, типу, притиску.
Месингани водоводни фитинг (полуспојнице MS, спојнице MS и клизне спојнице MS)

♠ водоводни фитинг израђен од месинга, са навојним прикључком;
♠ радни притисак - NP 10 бари;
♠ испитивање материјала и радног притиска у складу са SRPS М.C5.260,
♠ на телу изливен лого или назив произвођача.
Мултиџоинт полуспојнице и спојнице
♠ према стандарду SRPS EN 14525:2012 или одговарајућем;
♠ радни притисак - NP 10 бари;
♠ један тип је са прирубницом и крајем за уметање цеви (полуспојница „тип Е“ или одговарајући) а други тип је са два краја за уметање цеви
(спојница - „тип У“ или одговарајући);
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♠ толеранција у зависности од спољног пречника, угаона толеранција 8° (
за тип Е) и 6˚ (за тип У);
♠ тело и завршни прстен/прстенови (сви одливци) од сивог лива ознакe
материјала ЕN-GJS-250 (GGG 25) према стандарду SRPS ЕN 1561:2012
или нодуларног лива ознакe материјала ЕN-GJS-400 (GGG 40) или ЕNGJS-500 (GGG 50)
према стандарду SRPS ЕN 1563:2011 или
одговарајућем;
♠ заптивка од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или
одговарајућем;
♠ спољне и унутрашње површине спојница и полуспојница су заштићене
пластификацијом епокси прахом са минимум 250 µm према стандарду
DIN30677-2 или одговарајућем,
♠ димензије прирубница, димензије и распоред отвора за прирубничку везу
према SRPS EN 1092-2:2005 (EN 1092-2:1997);
♠ сви вијци, подлошке и навртке на самом телу спојница треба да су
потпуно заштићени од корозије галванизацијом - поцинковани.
Дводелне спојнице за дефект на „жибо“ споју (ACC – класе C) цеви
♠ Дводелна спојница треба да омогући санацију цурења воде на споју
азбестно-цементних цеви када је постојећи спој остварен помоћу „Жибо
(Gibault)“ спојница;
♠ Састоји се од два дводелна независна ливено гвоздена прстена и
специјално профилисане гуме на оба прстена са припадајућим вијцима и
брезонима;
♠ Оба дела једног прстена се повезују одговарајућим вијцима са
подлошкама и наврткама на контуру (обод) цеви а затим се међусобно та
два независна прстена повезују брезонима са подлошкама и наврткама;
♠ На самим прстеновима се налазе специјално профилисане гуме које
приликом притезања два прстена заптивају место споја између азбестноцементне цеви и постојеће Жибо спојнице;
♠ Новоформирана спојница обухвата цео постојећи спој Жибо спојнице и
додатно врши заптивање процуривања које је настало услед
деформације О-прстена постојеће Жибо спојнице или слично;
♠ Сви прстенови су израђени од сивог лива (GGG 25) према стандарду
SRPS ЕN 1561:2012 или нодуларног лива (GGG 40) према стандарду
SRPS ЕN 1563:2011, заптивне гуме-прстенови су од EPDM гуме према
стандарду SRPS EN 681-1:2007, сва вијчана роба (вијци, брезони,
подлошке и навртке) заштићена од корозије – поцинкована.
PP-B компресиони фитинг (спојнице за пластичне цеви)
♠ PP-B компресиони фитинг израђен од блок кополимера полипропилена;
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♠ радни притисак - NP 10 бари;
♠ димензије у складу са SRPS ISO 312;
♠ испитивање материјала и радног притиска у складу са SRPS ISO
1167:2008.
Поправне спојнице
Веће спојнице (Ø 75 mm - Ø 200 mm)
♠ тело спојнице од прохромског лима AISI 304, дебљине минимално 1 mm,
са ојачањима на обадва краја спојнице у виду L профила од прохромског
лима AISI 304 дебљине минимално 3 mm;
♠ стандардна дужина спојнице је минимално 200 mm;
♠ вијци за затезање спојнице су оригинални фабрички, са главом,
димензије М 10 x 70/60, међусобно повезани осовином за центрирање;
♠ гумена облога унутар спојнице да је дебљине минимално 7 mm, тврдоће
максимално 60 шора.
Мини спојнице (Ø ½'' - Ø 2'')
♠ тело спојнице од прохромског лима AISI 304, дебљине минимално 1 mm
из једног комада;
♠ дужина спојнице да је минимално 100 mm;
♠ вијци за затезање спојнице да су комплетни са главом димензија М 10 x
70/60;
♠ гумена облога унутар спојнице дебљине минимално 7 mm и тврдоће
максимално 60 шора.
Tуљци са слободном челичном прирубницом
♠ туљци израђени од полиетилена високе густине гранулата PEHD 100,
минималне захтеване чврстоће МRS 10MPa, усклађеног са стандардом
материјала SRPS EN 12201-1:2012;
♠ радни притисак - NP 10 бара;
♠ спајање туљка и цеви сучеоним заваривањем;
♠ намењени за пијаћу воду, отпорни на зрачење и смрзавање;
♠ дужина туљка мора бити таква да омогућава несметано сучеоно
заваривање за цев, коришћењем машине за сучеоно заваривање;
♠ бризгани туљци из једног комада са дугим вратом;
♠ сваки туљак испоручити са слободном челичном прирубницом
обложеном полипропиленом;
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♠ слободна прирубница у свему према стандарду SRPS EN 1092-1:2013;
♠ слободна прирубница са равном страном ка страни вијка и
профилисаном страном ка туљку.
Фазонски комади
♠ материјал, мере и толеранције, механичке особине и обележавање
спојних делова према SRPS EN 545:2013;
♠ сви фазонски комади треба да су од нодуларног лива GGG 40;
♠ спојни делови са наглавцима имају дозвољене притиске као за цеви
класе К9;
♠ наглавци су за савитљив спој тип као „TYTON“,
♠ заптивке од гуме за савитљив спој према SRPS EN 681-1:2007;
♠ за спојне делове са прирубницама дозвољени притисци су ограничени
њиховим прирубницама према SRPS EN 545:2013;
♠ прирубнице према стандарду SRPS EN 1092-2:2005;
♠ заптивачи за прирубнице према SRPS EN 1514-1:2005;
♠ спољашња и унутрашња превлака од епоксидне смоле најмање просечне
дебљине 250 μm.
Електрофузиони фитинг
♠ електрофузиони комади за варење на ПЕ водоводним цевима;
♠ материјал израде је PEHD PE=100, SDR 11, NP=10.
Поцинковани водоводни фитинг (колено, нипли, тештик, чеп, муф, редуцири)
♠ водоводни фитинг израђен од црног темпер лива Ctel – 38, потпуно
феритичан, са антикорозивном заштитом цинковањем;
♠ испитивање водом се врши на притисак од 15 бари;
♠ ознаке на фитинзима морају бити у складу са стандардима SRPS
C.B5.225;
♠ навоји унутрашњи и спољни у складу са SRPS EN ISO 228;
♠ на телу уливен лого или назив произвођача и димензија.
VVDK ваздушни вентил са две кугле
♠ аутоматски ваздушни вентили према стандарду SRPS EN 1074-4:2009
или одговарајућем;
♠ три функције за
прозрачивање);

вентилацију

(отпуштање

и

упуштање
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♠ тело ваздушног вентила великог отвора израђује се од нодуларног лива
ознаке GGG 40;
♠ тело ваздушног вентила малог отвора израђује се од GGG 40, CuSn или
РР;
♠ велики отвор за вентилацију велике количине ваздуха приликом
пражњења и пуњења цевовода;
♠ мали отвор за вентилацију мале количине ваздуха током рада под пуним
унутрашњим притиском;
♠ заптивке од EPDM гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 или
одговарајуће;
♠ заштита ливених делова врши се пластификацијом епоксидним прахом
минималне дебљине 250 микрона;
♠ прикључне мере прирубница на водоводну мрежу у складу са
стандардом SRPS EN 1092-2:2005 за ливене прирубнице или
одговарајућем, NP10 бара;
♠ испитивања у складу са стандардом за испитивање индустријских
арматура SRPS EN 12266-1:2013 или одговарајућем.
Вентили пропусни
♠ материјал израде тела и надградње је месинг;
♠ са металним точковима;
♠ на телу изливен лого или назив произвођача (не налепница);
♠ намена за уградњу испред и иза водомера;
♠ навоји су унутрашњи са обе стране, складу са SRPS EN ISO 228-1;
♠ вентили су са навртком и изменљивом гуменом конусном („о-ринг“)
заптивком на осовини затварача (са тзв. „штоп-биксном“);
♠ радни притисак за понуђене равне пропусне вентиле је минимално NP10
бара.
Еуро вентили
♠ у складу са стандардом DIN 3352;
♠ материјал израде – нодуларни лив GGG 40, GGG 50;
♠ заптивање - гумени клин од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (Mclass) rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996)
или одговарајућем;
♠ заштита – epoxy (пластификација) минималне дебљине 240 микрона;
♠ радни притисак - NP 10 бари.
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Надградња вентила (вирбла)
♠ материјал израде тела и надградње је месинг;
♠ на телу изливен лого или назив произвођача (не налепница);
♠ навоји складу са SRPS EN ISO 228-1;
♠ радни притисак минимално NP10 бара.
Завртњи и матице
♠ завртњи и матице су челични, поцинковани, минималног квалитета 8.8;
♠ завртњи су са шестоугаоним главама и пуним навојем;
♠ матице су шестоугаоне;
♠ на глави завртња уливен квалитет израде минимално 5.6.
Дихтунг гума
♠ заптивање од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или
одговарајућем.
Кудеља у власу
♠ кудеља у власу служи за заптивање навојног водоводног фитинга;
♠ тип кудеље „фина“;
♠ паковање по 200 грама/комад.
Шахт поклопац ливени
♠ израда од нодуларног лива према стандарду EN 124, битуменски
заштићени;
♠ тешки поклопци у комплету са рамом, за испитно оптерећење од 400 kN;
♠ израђени од нодуларног лива без грешака у одливцима;
♠ не смеју се поправљати заваривањем како би се отклониле површинске
грешке и местимични недостаци који не захватају целу дебљину
попречног пресека одливка;
♠ фабрички уграђене дихтунг заштите рама од одговарајућих гумених –
PVC материјала са правилним налегањем поклопца на рам због
елиминисања велике буке при преласку возила;
♠ за ревизионе шахте у зеленој површини користе се се поклопци тежине
од 30 kg до 90 kg;
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♠ у складу са стандардом SRPS EN 1563.
Ливено гвоздена цев
♠ израђенa од сивог дуктил лива;
♠ цеви су изнутра заштићене ,,epoxy'' премазом 120 микрона;
♠ у складу са стандардом SRPS EN 598.
PPR колено
♠ материјал израде – полипропилен;
♠ радни притисак - NP 10 бари.
Улична капа
♠ заштитна улична капа на уградбеној телескопској гарнитури кућног
прикључка („штраскапа“) за испитно оптерећење од 400 kN;
♠ материјал израде – сиви лив GG 25 без грешака у одливцима;
♠ материјал за премазе мора се састојати од битуменског материјала или
синтетичке смоле;
♠ одговарајући додаци (адитиви) су дозвољени да би се постигло лако
наношење и сушење; пре наношења премаза површина лива мора бити
сува, без корозије или слободних делића, без уља или масти; средња
дебљина слоја премаза не сме бити мања од 70 µм, а местимично не
сме бити мања од 50 µм;
♠ испитивање заштитних уличних капа на кућним прикључцима врши се
под пробним оптерећењем од 400 kN.
PPR завршна капа
♠ материјал израде – полипропилен;
♠ радни притисак - NP 10 бари.
Подземни хидрант ливени
♠ за PEHD, PVC, LG, ČEL. и ACC цеви;
♠ материјал израде – лив GGG 40;
♠ радни притисак - NP 10 бари.
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Амбролшелне за LG и AC водоводне цеви са кључем (телескопски затварач са
ЛГ штраскапном за тежак саобраћај
♠ амброшелне са вентилом, за прикључивање кућних прикључака на
уличне водоводне LG и AC цеви, од сивог лива NP 10, са женским
излазним спојем и са навојима за прикључак;
♠ огрлица се састоји од дводелног кућишта од нодуларног лива GGG 50;
♠ заптивка од EPDM која належе по читавом обиму цеви и вентила,
укључујући завртње, подлошке и навртке од нерђајућег челика;
♠ заштита ,,epoxy'' прахом, без порозности, атестираном за примену у
цевоводима за транспорт воде за пиће;.
♠ испитивање према SRPS EN 12266.
Уградбена телескопска гарнитура
♠ телескопска уградбена гарнитура, са прикључком за кључ, за управљање
вентилом на огрлици кућног прикључка;
♠ челична осовина
поцинкована;

вретена

четвртастог

облика,

галванизирана-

♠ спојница и глава вретена произведени од сивог лива GG 25, заштићени
од корозије, укључујући и заштитну цев од PE, врх заптивен и тиме
заштићен од површинских вода и прљавштине;
♠ испитивање према SRPS EN 12266.
Огрлице без вентила
♠ за PEHD, PVC, LG, ČEL. и ACC цеви;
♠ материјал тела (обе полутке) EN GJS-400 (GJS-500);
♠ материјал заптивке од EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class)
rubber) гуме према стандарду SRPS EN 681-1:2007 (EN 681-1:1996) или
одговарајућем;
♠ материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или
А2 (inox);
♠ aнтикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, минималне
дебљине 250 микрона,
♠ излазни прикључак је са унутрашњим навојем према SRPS EN ISO 228-1.
Прирубница челична
♠ обложене полипропиленом;
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♠ у свему према стандарду SRPS EN 1092-1:2013.
Коруговане цеви за канализацију
♠ употреба је за фекалну канализацију;
♠ двослојне коруговане цеви у складу са EN 13476 стандардом;
♠ материјал – полипропилен;
♠ ребрасте су споља, а глатке изнутра;
♠ прстенаста крутост SN = 4 кN/m2 и SN = 8 кN/m2.
PVC цеви за канализацију
♠ употреба је за фекалну канализацију;
♠ материјал израде цеви је тврди PVC (неомекшани поливинилхлорид);
♠ димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима;
♠ на телу уливен лого или назив произвођача, димензије и SN (ободна
крутост);
♠ чврстоћа S25.
Бетонски елементи за шахте
♠ материјал - бетон минимално МБ-30.

3. Провера квантитета и квалитета и рекламација
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 5 (пет)
дана од пријема рекламације.
4. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
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Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у
обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних
добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа
од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона,
изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак). Наручилац
задржава право да за испоруку наручене количине предметних добара
определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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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
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

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

1.1. Понуђена добра морају бити усаглашена са техничком
спецификацијом и стандардима.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Поред обавезних услова
подизвођач мора да испуни исте додатне услове које мора да
испуњава и понуђач.

.
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1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда);
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
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25/ 72

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Технички капацитет:
1.1. ISO 9001 сертификата за произвођача за производњу
понуђених готових производа;
1.2. извештаја о испитивању здравствене исправности понуђених
готових производа (делова готових производа који су у директном
контакту са пијаћом водом), издатих искључиво од стране Завода
за јавно здравље или другог домаћег акредитованог тела
(акредитоване лабораторије). Тражена испитивања не смеју бити
старија од 2 (две) године пре дана отварања понуда.
1.3. атеста произвођача сировине за материјал PE 100 за
полиетиленске цеви;
1.4. декларације о усаглашености да су полиетиленске цеви
произведене у складу са стандардом SRPS EN 12201-2:2012 (SRPS
EN 12201-2:2011), оверене и потписане од стране овлашћеног лица
произвoђача;
1.5. извештаја о испитивању отпорности према дуготрајном
унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008 за
полиетиленске цеви за притисак NP 10, издатог од домаће
акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025:2006;
1.6. извештаја о испитивању акредитоване лабораторије, да
материјал испуњава услове за радни притисак воде минимално NP
10 бари, не старији од 2 (две) године пре дана отварања понуда;
1.7. сертификата о акредитацији лабораторије која је вршила
тражена испитивања (уз сертификат доставити и обим
акредитације у делу који се односи на захтевана испитивања),
1.8. каталога произвођача (или извода каталога) за све понуђене
артикле.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________ у поступку јавне
набавке водоводног материјала број 1-1-6/2015, наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Комунално'' Ивањица, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове:
1) Технички капацитет:
1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом и
стандардима.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Страна

27/ 72

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
у
поступку
јавне набавке водоводног материјала број 1-1-6/2015, наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, испуњава све услове из чл. 75. и
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе);
5) Подизвођач испуњава додатне услове:
1) Технички капацитет:
1.1. Понуђена добра су усаглашена са техничком спецификацијом
и стандардима.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V 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
Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији са назнаком ''Понуда за јавну набавку водоводног материјала - НЕ
ОТВАРАТИ'' на адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61,
32250 Ивањица, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан
да на полеђини коверте односно кутије назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресе,
телефоне и контакт особе свих учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 19.02.2015.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 12,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

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
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
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дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку
страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Обавезни саставни делови понуде:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

ДОКУМЕНТИ
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Образац 3). Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за
сваког подизвођача доставља посебно попуњен Образац 3
Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде (Образац VI)
Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора (Образац VII)
Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној
понуди (Образац VIII)
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3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партијама, већ је обликована као јединствена
набавка.
Понуђачи морају понудити све артикле из обрасца понуде, уписати јединичне
цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку..
Свака понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као
неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена понуда била
неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке спецификације
наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину и
упоредити је са другим понудама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ водоводног материјала - НЕ ОТВАРАТИ, на
адресу ЈКП ,,Комунално'' Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица,
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
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.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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.
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У Обрасцу понуде, 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
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 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.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
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:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издавати рачуне;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Страна

32/ 72

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора;
7) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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.
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно
плаћање одбиће се као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу
извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не
може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања
сваког рачуна.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је у
обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне количине предметних
добара за потребе наручиоца. Изабрани понуђач је дужан да у року од 24 часа
од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона,
у изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара у
времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних
добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
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телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цену је потребно изразити нумерички.
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.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током целог периода важења
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року. Меница, 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 уговорене вредности 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 мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока
рачунајући од 31.12.2015.године.
Наручилац ће уновчити меницу уколико изабрани понуђач не отклони утврђене
недостатке или скривене мане на испорученим добрима.
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Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен
уговор, по истеку рока на који је издата.
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану
меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене
понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу
предата са подизвођачем.
У случају доделе уговора групи понуђача, меницу предаје члан групе понуђача
који је за то одређен њиховим међусобним споразумом.
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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено 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, за јавну
набавку водоводног материјала''.
Ако је одговор достављен од стране наручиоца путем електронске поште или
факсом, понуђач је дужан да на исти начин потврди пријем одговора.
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.
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14. 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. Закона).
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.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА 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.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@open.telekom.rs, факсом на број: 032/664-170 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Комунално''
Ивањица, ул.Зорана Ђинђића бр.61, 32250 Ивањица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
водоводног материјала, наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Комунално''
Ивањица, број 1-1-6/2015.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ водоводни материјал за потребе наручиоца ЈКП
,,Комунално'' Ивањица
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Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

PE Водоводна цев Ø 1/2''

m

1

PE Водоводна цев Ø 3/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 1''

m

1

PE Водоводна цев Ø 5/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 6/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 2''

m

1

PE Водоводна цев Ø 75

m

1

PE Водоводна цев Ø 80

m

1

PE Водоводна цев Ø 110

m

1

PE Водоводна цев Ø 160

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 225

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 315

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 400

ком.

1

Полуспојница MS Ø 1/2''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 3/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 1''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 2''

ком.

1

Спојница MS Ø 1/2''

ком.

1

Спојница MS Ø 3/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 1''

ком.

1
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Спојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 2''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 2''

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 80

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 100

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 150

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 200

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 300

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 400

ком.

1

Жибо спојница Ø 50

ком.

1

Жибо спојница Ø 60

ком.

1

Жибо спојница Ø 80

ком.

1

Жибо спојница Ø 100

ком.

1

Жибо спојница Ø 125

ком.

1

Жибо спојница Ø 150

ком.

1

Жибо спојница Ø 200

ком.

1

Жибо спојница Ø 250

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø
80
Мултиџоинт полуспојница Ø
100
Мултиџоинт полуспојница Ø
150
Мултиџоинт полуспојница Ø
200
Мултиџоинт полуспојница Ø
300
Мултиџоинт полуспојница Ø
400
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Спојнице PP-B Ø 1/2''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 3/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 1''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 5/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 6/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 1/2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 3/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 1''

ком.

1

Поправна спојница Ø 5/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 6/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 75

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 80

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 100

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 150

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø
80
Поправна спојница ACC Ø
100
Поправна спојница ACC Ø
125
Поправна спојница ACC Ø
150
Поправна спојница ACC Ø
200
Tуљак са слободном челичном
прирубницом Ø 110
Tуљак са слободном челичном
прирубницом Ø 160
Tуљак са слободном челичном
прирубницом Ø 225
Tуљак са слободном челичном
прирубницом Ø 315
Tуљак са слободном челичном
прирубницом Ø 400
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Ливени Q комад 90° Ø 200

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 300

ком.

1

Ливени FF комад Ø 100/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø
100/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 150/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø
150/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 200/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø
200/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 300/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø
300/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 400/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø
400/1000

ком.

1

Ливени Т комад Ø 100/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 150/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 200/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 300/100

ком.

1

MDDB комад Ø 100

ком.

1

MDDB комад Ø 200

ком.

1

MDDB комад Ø 300

ком.

1

MDDB комад Ø 400

ком.

1

Ливени X комад Ø 50

ком.

1

Ливени X комад Ø 80

ком.

1

Ливени X комад Ø 100

ком.

1

Ливени X комад Ø 150

ком.

1

Ливени X комад Ø 200

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 75

ком.

1
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Ливени EKS комад Ø 80

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 100

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 150

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 100

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 150

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 200

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 300

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Колено поцинковано Ø 1/2"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 3/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 1"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 5/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 6/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 2"

ком.

1

Нипли Ø 1/2"

ком.

1

Нипли Ø 3/4"

ком.

1

Нипли Ø 1"

ком.

1

Нипли Ø 5/4''

ком.

1

Нипли Ø 6/4''

ком.

1

Нипли Ø 2"

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø
80
Електрофузиона спојница Ø
100
Електрофузиона спојница Ø
150
Електрофузиона спојница Ø
200
Електрофузиона спојница Ø
300
Електрофузиони Т комад Ø
100/80
Електрофузиони Т комад Ø
100/100
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Тештик Ø 1/2"

ком.

1

Тештик Ø 3/4"

ком.

1

Тештик Ø 1"

ком.

1

Тештик Ø 5/4"

ком.

1

Тештик Ø 6/4"

ком.

1

Тештик Ø 2"

ком.

1

Чеп Ø 1/2"

ком.

1

Чеп Ø 3/4"

ком.

1

Чеп Ø 1"

ком.

1

Чеп Ø 5/4"

ком.

1

Чеп Ø 6/4"

ком.

1

Чеп Ø 2"

ком.

1

Муф Ø 1/2"

ком.

1

Муф Ø 3/4"

ком.

1

Муф Ø 1"

ком.

1

Муф Ø 5/4"

ком.

1

Муф Ø 6/4''

ком.

1

Муф Ø 2"

ком.

1

Редуцир Ø 3/4" - 1/2"

ком.

1

Редуцир Ø 1" - 3/4"

ком.

1

Редуцир Ø 6/4'' - 5/4"

ком.

1

Редуцир Ø 2" - 6/4"

ком.

1

VVDK ваздушни вентил са две кугле
Ø 80, NP 10 бара

ком.

1

VVDK ваздушни вентил са две кугле
Ø 100, NP 10 бара

ком.

1

Вентил пропусни Ø 1/2"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 3/4"

ком.

1
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Вентил пропусни Ø 1"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 5/4"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 6/4"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 2"

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Надградња вентила Ø 1/2"

ком.

1

Надградња вентила Ø 3/4"

ком.

1

Надградња вентила Ø 1"

ком.

1

Надградња вентила Ø 5/4"

ком.

1

Надградња вентила Ø 6/4''

ком.

1

Надградња вентила Ø 2"

ком.

1

Матице М16

ком.

1

Матице М18

ком.

1

Матице М22

ком.

1

Матице М24

ком.

1

Завртњи 16 x 50

ком.

1

Завртњи 16 x 80

ком.

1

Завртњи 16 x 100

ком.

1

Завртњи 18 x 120

ком.

1

Завртњи 20 x 140

ком.

1

Дихтунг гума Ø 80

ком.

1

Еуро вентил са гуменим
клином Ø 80
Еуро вентил са гуменим
клином Ø 100
Еуро вентил са гуменим
клином Ø 150
Еуро вентил са гуменим
клином Ø 200
Еуро вентил са гуменим
клином Ø 300
Еуро вентил са гуменим
клином Ø 400
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Дихтунг гума Ø 100

ком.

1

Дихтунг гума Ø 150

ком.

1

Дихтунг гума Ø 200

ком.

1

Дихтунг гума Ø 300

ком.

1

Дихтунг гума Ø 400

ком.

1

kg

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

PPR колено D20 90°

ком.

1

PPR колено D25 90°

ком.

1

PPR колено D32 90°

ком.

1

Улична капа

ком.

1

PPR завршна капа Ø 1/2"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 3/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 1"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 5/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 6/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 2"

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Кудеља у власу (фина)
Шахт поклопац ливени лаки
Шахт поклопац ливени
тешки
Ливено гвоздена цев Ø
500/5000

Подземни хидрант ливени
Ø 80/500
Подземни хидрант ливени
Ø 80/750
Амброшелна Ø 6/4'' са
тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 2" са
тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 75 са
тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 80 са
тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 100 са
тел.гарнитуром
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Амброшелна Ø 150 са
тел.гарнитуром
Амброшелна Ø 200 са
тел.гарнитуром

ком.

1

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 6/4''

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 2"

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 75

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 80

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 100

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 150

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 200

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

Прирубница челична Ø
80/2"
Прирубница челична Ø
100/2"
Прирубница челична Ø
150/2"
Прирубница челична Ø
200/2"
Коругована цев Ø 100 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 125 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 150 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 200 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 250 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 300 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 400 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 500 за
канализацију - SN 4
Коругована цев Ø 100 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 125 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 150 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 200 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 250 за
канализацију - SN 8
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Коругована цев Ø 300 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 400 за
канализацију - SN 8
Коругована цев Ø 500 за
канализацију - SN 8
PVC цев Ø 50/500 за
канализацију
PVC цев Ø 50/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 70/500 за
канализацију
PVC цев Ø 70/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 100/500 за
канализацију
PVC цев Ø 100/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 125/500 за
канализацију
PVC цев Ø 125/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 150/500 за
канализацију
PVC цев Ø 150/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 200/500 за
канализацију
PVC цев Ø 200/1000 за
канализацију
PVC цев Ø 300 за
канализацију

Бетонски прстен за шахтове Ø
1000 h = 500 mm
Бетонски прстен за шахтове Ø
1000 h = 1000 mm
Kонусни завршетак за шахтове Ø
1000/600 h = 600 mm

m

1

m

1

m

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

УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а
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Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45
дана) од дана испостављања сваког рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
Гарантни рок у месецима од дана
примопредаје предметних добара (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање
12 месеци)

Датум

Понуђач

М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, 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.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, Ул. Зорана
Ђинђића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 20585299-77 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Милан
Масларевић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
водоводног материјала бр.1-1-6/2015 наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Комунално'' Ивањица, чији је носилац посла одређен
Споразумом о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012) и подзаконских аката којима се уређује
поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности, и то
набавке водоводног материјала за потребе Наручиоца, под редним бројем 1-16/2015;
- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог
уговора;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
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Члан 1.
Предмет уговора је испорука водоводног материјала за потребе Наручиоца у
количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном
документацијом
и
понудом
Испоручиоца
бр.
__________
од
______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку водоводног
материјала и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку водоводног материјала
са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на
број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
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________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку водоводног
материјала, на начин како су то утврдили Споразумом о заједничком наступу
број _________ од _____________ којим су се међусобно и према Наручиоцу
обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење
овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
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КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Исрпоручилац се обавезује да испоручи водоводног материјала за потребе
Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

1

2

3

PE Водоводна цев Ø 1/2''

m

1

PE Водоводна цев Ø 3/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 1''

m

1

PE Водоводна цев Ø 5/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 6/4''

m

1

PE Водоводна цев Ø 2''

m

1

PE Водоводна цев Ø 75

m

1

PE Водоводна цев Ø 80

m

1

PE Водоводна цев Ø 110

m

1

PE Водоводна цев Ø 160

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 225

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 315

ком.

1

PE Водоводна цев Ø 400

ком.

1

Полуспојница MS Ø 1/2''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 3/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 1''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Полуспојница MS Ø 2''

ком.

1
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Спојница MS Ø 1/2''

ком.

1

Спојница MS Ø 3/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 1''

ком.

1

Спојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Спојница MS Ø 2''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 5/4''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 6/4''

ком.

1

Клизна спојница MS Ø 2''

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 80

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 100

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 150

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 200

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 300

ком.

1

Мултиџоинт полуспојница Ø 400

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 80

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 100

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 150

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 200

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 300

ком.

1

Мултиџоинт спојница Ø 400

ком.

1

Жибо спојница Ø 50

ком.

1

Жибо спојница Ø 60

ком.

1

Жибо спојница Ø 80

ком.

1

Жибо спојница Ø 100

ком.

1

Жибо спојница Ø 125

ком.

1
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Жибо спојница Ø 150

ком.

1

Жибо спојница Ø 200

ком.

1

Жибо спојница Ø 250

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 1/2''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 3/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 1''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 5/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 6/4''

ком.

1

Спојнице PP-B Ø 2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 1/2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 3/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 1''

ком.

1

Поправна спојница Ø 5/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 6/4''

ком.

1

Поправна спојница Ø 2''

ком.

1

Поправна спојница Ø 75

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø 80

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø 100

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø 125

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø 150

ком.

1

Поправна спојница ACC Ø 200

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 110

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 160

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 225

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 315

ком.

1

Tуљак са слободном челичном прирубницом Ø 400

ком.

1
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Ливени Q комад 90° Ø 80

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 100

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 150

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 200

ком.

1

Ливени Q комад 90° Ø 300

ком.

1

Ливени FF комад Ø 100/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø 100/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 150/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø 150/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 200/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø 200/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 300/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø 300/1000

ком.

1

Ливени FF комад Ø 400/500

ком.

1

Ливени FF комад Ø 400/1000

ком.

1

Ливени Т комад Ø 100/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 150/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 200/100

ком.

1

Ливени Т комад Ø 300/100

ком.

1

MDDB комад Ø 100

ком.

1

MDDB комад Ø 200

ком.

1

MDDB комад Ø 300

ком.

1

MDDB комад Ø 400

ком.

1

Ливени X комад Ø 50

ком.

1

Ливени X комад Ø 80

ком.

1

Ливени X комад Ø 100

ком.

1
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Ливени X комад Ø 150

ком.

1

Ливени X комад Ø 200

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 75

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 80

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 100

ком.

1

Ливени EKS комад Ø 150

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 100

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 150

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 200

ком.

1

Електрофузиони лук Ø 300

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø 80

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø 100

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø 150

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø 200

ком.

1

Електрофузиона спојница Ø 300

ком.

1

Електрофузиони Т комад Ø 100/80

ком.

1

Електрофузиони Т комад Ø 100/100

ком.

1

Колено поцинковано Ø 1/2"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 3/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 1"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 5/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 6/4"

ком.

1

Колено поцинковано Ø 2"

ком.

1

Нипли Ø 1/2"

ком.

1

Нипли Ø 3/4"

ком.

1

Нипли Ø 1"

ком.

1
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Нипли Ø 5/4''

ком.

1

Нипли Ø 6/4''

ком.

1

Нипли Ø 2"

ком.

1

Тештик Ø 1/2"

ком.

1

Тештик Ø 3/4"

ком.

1

Тештик Ø 1"

ком.

1

Тештик Ø 5/4"

ком.

1

Тештик Ø 6/4"

ком.

1

Тештик Ø 2"

ком.

1

Чеп Ø 1/2"

ком.

1

Чеп Ø 3/4"

ком.

1

Чеп Ø 1"

ком.

1

Чеп Ø 5/4"

ком.

1

Чеп Ø 6/4"

ком.

1

Чеп Ø 2"

ком.

1

Муф Ø 1/2"

ком.

1

Муф Ø 3/4"

ком.

1

Муф Ø 1"

ком.

1

Муф Ø 5/4"

ком.

1

Муф Ø 6/4''

ком.

1

Муф Ø 2"

ком.

1

Редуцир Ø 3/4" - 1/2"

ком.

1

Редуцир Ø 1" - 3/4"

ком.

1

Редуцир Ø 6/4'' - 5/4"

ком.

1

Редуцир Ø 2" - 6/4"

ком.

1

VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 80, NP 10 бара

ком.

1
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VVDK ваздушни вентил са две кугле Ø 100, NP 10 бара

ком.

1

Вентил пропусни Ø 1/2"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 3/4"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 1"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 5/4"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 6/4"

ком.

1

Вентил пропусни Ø 2"

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 80

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 100

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 150

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 200

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 300

ком.

1

Еуро вентил са гуменим клином Ø 400

ком.

1

Надградња вентила Ø 1/2"

ком.

1

Надградња вентила Ø 3/4"

ком.

1

Надградња вентила Ø 1"

ком.

1

Надградња вентила Ø 5/4"

ком.

1

Надградња вентила Ø 6/4''

ком.

1

Надградња вентила Ø 2"

ком.

1

Матице М16

ком.

1

Матице М18

ком.

1

Матице М22

ком.

1

Матице М24

ком.

1

Завртњи 16 x 50

ком.

1

Завртњи 16 x 80

ком.

1

Завртњи 16 x 100

ком.

1

Страна

62/ 72

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2015
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Завртњи 18 x 120

ком.

1

Завртњи 20 x 140

ком.

1

Дихтунг гума Ø 80

ком.

1

Дихтунг гума Ø 100

ком.

1

Дихтунг гума Ø 150

ком.

1

Дихтунг гума Ø 200

ком.

1

Дихтунг гума Ø 300

ком.

1

Дихтунг гума Ø 400

ком.

1

kg

1

Шахт поклопац ливени лаки

ком.

1

Шахт поклопац ливени тешки

ком.

1

Ливено гвоздена цев Ø 500/5000

ком.

1

PPR колено D20 90°

ком.

1

PPR колено D25 90°

ком.

1

PPR колено D32 90°

ком.

1

Улична капа

ком.

1

PPR завршна капа Ø 1/2"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 3/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 1"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 5/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 6/4"

ком.

1

PPR завршна капа Ø 2"

ком.

1

Подземни хидрант ливени Ø 80/500

ком.

1

Подземни хидрант ливени Ø 80/750

ком.

1

Амброшелна Ø 6/4'' са тел.гарнитуром

ком.

1

Амброшелна Ø 2" са тел.гарнитуром

ком.

1

Кудеља у власу (фина)
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Амброшелна Ø 75 са тел.гарнитуром

ком.

1

Амброшелна Ø 80 са тел.гарнитуром

ком.

1

Амброшелна Ø 100 са тел.гарнитуром

ком.

1

Амброшелна Ø 150 са тел.гарнитуром

ком.

1

Амброшелна Ø 200 са тел.гарнитуром

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 6/4''

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 2"

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 75

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 80

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 100

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 150

ком.

1

Огрлица без вентила Ø 200

ком.

1

Прирубница челична Ø 80/2"

ком.

1

Прирубница челична Ø 100/2"

ком.

1

Прирубница челична Ø 150/2"

ком.

1

Прирубница челична Ø 200/2"

ком.

1

Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 4

m

1

Коругована цев Ø 100 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 125 за канализацију - SN 8

m

1
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Коругована цев Ø 150 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 200 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 250 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 300 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 400 за канализацију - SN 8

m

1

Коругована цев Ø 500 за канализацију - SN 8

m

1

PVC цев Ø 50/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 50/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 70/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 70/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 100/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 100/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 125/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 125/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 150/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 150/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 200/500 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 200/1000 за канализацију

ком.

1

PVC цев Ø 300 за канализацију

ком.

1

Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 500 mm

ком.

1

Бетонски прстен за шахтове Ø 1000 h = 1000 mm

ком.

1

Kонусни завршетак за шахтове Ø 1000/600 h = 600 mm

ком.

1

и то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене водоводног материјала из
става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини
саставни део Уговора.
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Члан 3.
Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне
реализације уговора.
У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које
Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.
РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним
наруџбинама
Наручиоца,
у
периоду
од
закључења
уговора
до
31.12.2015.године.
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у
оквиру једне наруџбине.
Члан 5.
Испоручилац је у обавези да обезбеди да у сваком тренутку има довољне
количине водоводног материјала за потребе наручиоца.
Испоручилац је дужан да у року од 24 часа од пријема писане наруџбенице или
усменог налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку
наручене количине водоводног материјала у времену између 7 и 13 часова
радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине и врсте
водоводног материјала, определи одређени датум.
Испоручилац је дужан да изврши истовар водоводног материјала на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин
(у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Члан 6.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року,
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан
неоправданог кашњења.
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Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 3 (три) дана од истека уговореног
рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу
уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за
испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 7.
Место испоруке предметних добара је магацин наручиоца у Ивањици,
ул.Милинка Кушића б.б.
Члан 8.
У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,
Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене
на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се
доставе исправни рачуни.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,
предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног
квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим
прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара,
упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и одредбама овог
уговора.
Испоручилац се обавезује да уз сваку појединачну испоруку достави
одговарајућу декларацију (атест) којом се доказује уговорени квалитет
испорученог добра.
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Члан 10.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 5
(пет) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара од
стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 11.
Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог уговора у
гарантном року од ___________ месеци од дана примопредаје сваке испоруке
(за наручиоца је прихватљив рок од најмање 12 месеци).
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси
Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је
обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана
уговора, продужава се за време његовог неисправног функционисања и
отклањања недостатака.
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да
Наручиоцу у даљем року од 8 (осам) дана испоручи и угради ново добро
уговореног квалитета, уместо добра на којем се нису могли отклонити
недостаци.
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У случају да је због неисправног функционисања извршена замена предметног
добра или његова битна оправка, гарантни рок почиње тећи поново од уградње,
односно од окончања битне оправке.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Уговорне стране констатују да је Испоручилац при потписивању овог Уговора
предао Наручиоцу, на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од ____________________ динара што износи
10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју је понуђач навео у
меничном овлашћењу – писму.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока рачунајући
од 31.12.2015.године.
Члан 13.
Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони
недостатке у уговореном року из члана 11. овог Уговора, а Наручилац има
право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама
Закона о облигационим односима.
Члан 14.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока
на који је издата.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _______
дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.
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Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________
отворен код ______________________________ банке.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 16.
Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог
Уговора је 31.12.2015.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене
количине водоводног материјала.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе
споразумно сагласе уговорне стране.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из
члана 6. и 10. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Количине и врсте водоводног материјала из члана 2. овог Уговора, оквирно су
предвиђене потребе Наручиоца.
Наручилац ће вршити набавку водоводног материјала у количинама и врстама које
одговарају његовим стварним потребама, укључујући и могућност да неке артикле

Наручилац неће наручивати уколико се за њиховом наруџбином не укаже
потреба у току трајања уговора.

Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се вршити
набавка водоводног материјала по овом Уговору, чине предвиђена финансијска
средства Наручиоца у износу од 2.990.000 динара без пореза на додату вредност за
целу 2015.годину, који укључује и утрошена средства за набавку водоводног
материјала у периоду пре закључења овог Уговора.

Члан 18.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено овим
уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог уговора
настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне сарадње.
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У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три примерка
задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
__________________

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој понуди и
подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати странице на којима је
предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и
наставити низ редних бројева и унети захтеване податке за преостале учеснике и
подизвођаче. Копиране странице овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и
овери печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
даје:

(Назив понуђача)
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ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке. водоводног материјала бр.1-1-6/2015 наручиоца
Јавног комуналног предузећа ,,Комунално'' Ивањица, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

Страна

72/ 72

