
ЈКП „Водовод Ваљево“
Конкурсна документација за набавку водоводног материјала

Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево“
Вука Караџића 26
Ваљево

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН 16/2020

Објављено на Порталу јавних набавки: 29. 6.2020. године

Рок за подношење понуда: 21.9.2020. године до 11:00 часова

Јавно отварање понуда: 21.9.2020. године у 11:30 часова

Септембар  2020. године

                                                                                                                    1/70



ЈКП „Водовод Ваљево“
Конкурсна документација за набавку водоводног материјала

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15 у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
86/2015),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број  16/2020-1  и  Решења  о
образовању комисије за јавну набавку број 16/2020-2,  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

 ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3

II Подаци о предмету набавке 3

III
Врста,  техничке карактеристике, квалитет,  количина и опис  услуга,
начин  спровођења  контроле  и  обезбеђења  гаранције  квалитета,  рок
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

3

IV Техничка документација са структуром цене 4

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује
испуњеност услова

44

Образац изјаве понуђача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 48

Образац изјаве подизвођача да испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН 49

Изјава о  пристанку на обраду података о личности 50

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 51

VII Образац  понуде 59

VIII Модел уговора 64

IХ Образац трошкова припреме понуде 68

X Образац изјаве о независној понуди 69

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 70
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 I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”,  Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
  Матични број: 07136277 
  ПИБ: 100070077
  Интернет страна: www.vodovodva.co.rs
  Шифра делатности: 3600
2. Врста наручиоца: Јавно  предузеће, локална самоуправа.
3. Врста поступка јавне набавке - отворени поступак.
4. Врста предмета  јавне набавке – добра.
5. Предмет јавне набавке – Материјал за одржавање и изградњу објеката водовода и 
канализације, односно водоводни материјал.
6. Поступак се спроводи: Ради закључења уговора.
7. Лице за контакт: Гордана Божић, e- mail: gordana.vodovodva@gmail.com, факс:  014/244-
508.

 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 16/2020  је набавка материјала за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације, односно водоводног материјала.
Јавна набавка је обликована у шест партијa:
Парт..

бр.
Назив партије Назив и ознака из општег

 речника набавке

1. Спојке за репарацију цеви без сечења цеви Цевне спојницe 44163230

2.  Ливени поклопци и сливничке решетке 44470000 - производи од ливеног 
гвожђа. 

3. Еластичне спојнице Цевне спојницe 44163230

4. Материјал за електрофузионо заваривање  Прибор за цеви 44163200 

5. Затварачи и модуларни комби вентили 39370000- водоводне инсталације

6. Ваздушни вентили, регулатори притиска, 
хватачи нечистоће и хидранти

39370000- водоводне инсталације

 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

ДОБАРА,  РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Врста, количина и опис добара су наведене у одељку  IV. 
Квалитет: Понуђена добра морају у свему одговарати захтевима наручиоца и морају бити у  
складу са  техничком спецификацијом дефинисаном за сваку партију.
Место испоруке:  Магацин ЈКП „Водовод Ваљево“, ул. Бранка Радичевића бр.19,  Ваљево.
Узорци:  Понуђач  је  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  достави  узорке  који  су
наведени у обрасцу „Структура   цене” и исти ће чинити саставни део понуде, у складу са
чланом  77.  став  2.  тачка  5.  Закона  о  јавним  набавкама.  Узорци   морају  бити  уредно
запаковани са отпремницом узорака. Узорци изабраног понуђача ће бити задржани  до краја
испуњења  уговора  ради   упоређења  квалитета  изабраних  и  испоручених  добара.  Узорци
осталих понуђача могу се  преузети након истека рока  за  подношење  захтева за заштиту
права, у року од 15 дана. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
 

Партија 1 : СПОЈКЕ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ЦЕВИ БЕЗ СЕЧЕЊА ЦЕВИ

Општи услови:

Спојнице треба да буду израђене од сивог лива ознаке  материјала EN-GJL-250(GG25)
према стандарду SRPS EN 1564:2102,  од  модуларног лива ознаке материјала  EN-GJS-400
(GGG40)  или  EN-GJS-500  (GGG50)  према  стандарду  SRPS  EN 1563:2013  или  од  челика
S35JRG2 према стандарду SRPS EN 10027-1:2015.

Сви одливци су од корозије заштићени пластифицирањем епокси прахом минималне
дебљине слоја 250μm, а шрафовска роба је заштићена од корозије галванизацијом.

Заптивачи  спојница  треба  да  буду  од EPDM-a по  стандарду SRPS EN 681-1:2007,
потребне тврдоће, отпорног на временско старење.

Уз производе доставити извештај о испитивању здравствене исправности готових
производа  или  делова  готових  производа  који  су  у  директном  контакту  са  пијаћом
водом,  издат  од  домаће  акредитоване  лабораторије  за  оцењивање  усаглашености
( акредитована лабораторија за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025).

Поред овога треба доставити и фабрички атест производа, тј.  потврду о квалитету са
упутством за употребу, монтажу и гарантним роком.
Понуђач има обавезу да купцу достави:

•  каталог произвођача којим ће се доказати услови техничке спецификације;
•  изјаву произвођача о усаглашености са траженим техничким карактеристикама;
•  овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија  (оригинал се

прилаже у случају потписа уговора).

1.1 СПОЈНИЦА ЗА НАСТАВАК АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНЕ ЦЕВИ НА НАСТАВКУ

Спојница за заустављање цурења на споју азбестно-цементне цеви када је проблем
само процуривање,  а  нема  оштећења  цеви  и  постојеће  спојнице  ,,Далма’’,  ,,Витлак’’ или
одговарајуће. Поправка треба да се оствари без сечења цеви и искључивања воде. Због услова
уградње, да нема сечења цеви, спојница треба да буде дводелна, заптивачи се испоручују у
облику траке, са алатом за сечење.

1.2 СПОЈНИЦА ЗА НАСТАВАК  PVC  ЦЕВИ НА МУФУ, БЕЗ СЕЧЕЊА     

Спојница  за  заустављање  цурења  на  споју  PVC  cеви  када  је  проблем  само
процуривање, a нема оштећења наглавка и цеви. Поправка треба да се оствари без сечења
цеви и искључивања воде. Због услова уградње, да нема сечења цеви, спојница треба да буде
дводелна, заптивачи се испоручују у облику траке, са алатом за сечење.

 1.3 СПОЈНИЦА ЗА НАСТАВАК  АЦ   ЦЕВИ ПРИ ДУЖЕМ НАПРСНУЋУ   

Спојница за санирање квара услед пуцања  азбестно-цементне цеви када је оштећење
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цеви од 300 до 500 mm по дужини,  а квар се решава једном спојницом и без сечења цеви.
Због услова уградње, да нема сечења цеви, спојница треба да буде  дводелна, заптивачи се
испоручују у облику траке, са алатом за сечење. С обзиром на тражене услове спојница мора
да покрива необрађени пречник цеви.

1.4  СПОЈНИЦА  ЗА  ПОКРИВАЊЕ  РАЗЛИКЕ  ОВАЛНИХ  И  ПЉОСНАТИХ
ЗАТВАРАЧА     

Монтажно-демонтажна спојница за реконструкцију чворних веза при чему се овални
затварач замењује пљоснатим, а разлика у уградбеној дужини затварача покрива спојницом.

 1.5 П  РИЛАГОДЉИВА ПРИРУБНИЧКА ЗАПТИВКА      

Прилагодљива  припубничка  заптивка  треба  да  буде  од EPDM-a п о  с т а н д а р д у
SRPS EN 681-1:2007, потребне тврдоће, отпорног на временско старење.

Састоји се од два конусна дела који се обртањем доводе у хоризонтани или вертикални
положaj тако  да  покрива  неусаглашеност  оса  д o  5°и исправља спојеве на тражену
осност. Потребни пречници су од DN 50 дo DN 200.

1.6 ЛИНК спојнице

1. Технички захтеви  

Испоручитиi ЛИНК спојнице (спојнице за санирање кварова на спојевима цеви) за ЛГ
и PVC цеви са следећим карактеристикама:

1 Материјал израде тела SRPS EN GJS-500, SRPS EN GJS-400 или SRPS EN GJL-250,
заштићено споља и унутра пластификацијом минимално 250 микрона;

▪ Вијци у квалитету 8.8 или А2(INOX);
2. Заптивке ЕПДМ у складу са SRPS EN 681-1 (или одговарајући);

3. Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за PN10 (универзално бушење рупа).
4.  У  одливку  изливен  назив  произвођача,  номинални  дијаметар,  опсег  примене  и
радни притисак.

2. Документација 
Понуђач има обавезу да наручиоцу достави:

 Фабрички атест, или изјаву о усаглашености са за све понуђене ставке.
 Каталог  произвођача из  ког  ће  се  доказати  услови  техничке  спецификације за све
понуђене ставке.  Доставити  и  табеле  и  цртеже   са  котираним  димензијама  и  знакама
материјала.

 Домаћу  потврду  о  здравственој  исправности  издату  од  стране  акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 36 месеци од датума
редвиђеног за отварања понуда;
 Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се
прилаже у случају потписа уговора).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ

ЗА ПАРТИЈУ 1- СПОЈКЕ ЗА РЕПАРАЦИЈУ ЦЕВИ БЕЗ СЕЧЕЊА ЦЕВИ

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична
цена без ПДВ-а

Укупнана цена
без ПДВ-а

1.1. Спојка за наставак АЦ - цеви на наставку

1.1.1. ЦЕВ АЦЦ Ø 80 mm ком 1

1.1.2. ЦЕВ АЦЦ Ø 100 mm ком 1

1.1.3. ЦЕВ АЦЦ Ø 200 mm ком 1

1.2.  Спојка за наставак PVC - цеви на муфу

1.2.1 Спојка за наставак PVC цеви на муфу Ø 
160mm

ком 1

1.2.2 Спојка за наставак PVC цеви на муфу Ø 
225mm

ком 1

1.3. Спојка за наставак АЦ – цеви при дужем напрснућу

1.3.1.
Спојка за наставак АЦ – цеви при дужем
напрснућу Ø 80

ком
1

1.3.2.
Спојка за наставак АЦ – цеви при дужем
напрснућу Ø 100

ком
1

1.3.3.
Спојка за наставак АЦ – цеви при дужем
напрснућу Ø 200

ком
1

1.4.  Спојка за покривање разлике овалних и пљоснатих затварача

1.4.1.
Спојка за покривање разлике овалних и
пљоснатих затварача Ø 150

ком
1

1.4.2. Спојка за покривање разлике овалних и
пљоснатих затварача Ø 200

ком
1

1.5. Прилагодљива прирубничка заптивка

1.5.1. Прилагодљива прирубничка заптивка Ø 80 ком 1

1.5.2 Прилагодљива прирубничка заптивка  Ø 100 ком 1

1.5.3. Прилагодљива прирубничка заптивка  Ø 150 ком 1

1.5.4. Прилагодљива прирубничка заптивка  Ø 200 ком 1
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1.6 Спојка ЛИНК

1.6.1. Спојка ЛИНК за PVC Ø225 ком 1

1.6.2. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø200 ком 1

1.6.3. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø250 ком 1

1.6.4. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø300 ком 1

УКУПНО:

ПДВ (20%):

ПАРТИЈА 1. УКУПНО:

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________

Подаци о пореклу понуђених добара

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

1.1. Спојка за наставак АЦ - цеви на наставку

1.1.1. ЦЕВ АЦЦ Ø 80 mm

1.1.2. ЦЕВ АЦЦ Ø 100 mm

1.1.3. ЦЕВ АЦЦ Ø 200 mm

1.2.  Спојка за наставак PVC - цеви на муфу

1.2.1 Спојка за наставак PVC цеви на муфу 
Ø 160mm

1.2.2 Спојка за наставак PVC цеви на муфу 
Ø 225mm

1.3. Спојка за наставак АЦ – цеви при дужем напрснућу

1.3.1.
Спојка за наставак АЦ – цеви при 
дужем
напрснућу Ø 80

1.3.2.
Спојка за наставак АЦ – цеви при 
дужем
напрснућу Ø 100
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1.3.3.
Спојка за наставак АЦ – цеви при 
дужем
напрснућу Ø 200

1.4.  Спојка за покривање разлике овалних и пљоснатих затварача

1.4.1.
Спојка за покривање разлике овалних 
и пљоснатих затварача Ø 150

1.4.2. Спојка за покривање разлике овалних 
и пљоснатих затварача Ø 200

1.5. Прилагодљива прирубничка заптивка

1.5.1. Прилагодљива прирубничка заптивка 
Ø 80

1.5.2 Прилагодљива прирубничка заптивка  
Ø 100

1.5.3. Прилагодљива прирубничка заптивка  
Ø 150

1.5.4. Прилагодљива прирубничка заптивка  
Ø 200

1.6 Спојка ЛИНК

1.6.1. Спојка ЛИНК за PVC Ø225

1.6.2. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø200

1.6.3. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø250

1.6.4. Спојка ЛИНК за ЛГ Ø300

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Партија 2:         ШАХТ ПОКЛОПЦИ И СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ  

 ЛИВЕНИ ПОКЛОПЦИ И СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ 

Под  каналском  арматуром  се  подразумевају  каналски  –  четвртасти  и  округли  шахт
поклопци за  водоводну мрежу и округли шахт поклопци за  канализациону  мрежу као  и
сливничке решетке свих величина и облика.

1. Технички захтеви
1.1. Материјал

Каналски поколоци у комплету са рамом и сливничке решетке у комплету са рамом за
оптерећење D-400 kN пре важећем SRPS EN 124, морају бити израђени од нодуларног лива,
без  грешака  у  одливцима.  Поклопци  се  не  смеју  поправљати  заваривањем  како  би  се
отклониле површинске  грешке  и  местимични  недостаци  који  не  захватају  целу  дебљину
попречног пресека одливка.

1.2. Премази 
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.  Премаз сње мора нанети урањањем, шприцањем или четком.
Премаз  мора  целу  површину  једнолико  прекрити  и  мора  бити  хомоген.  Мора  се  добро
осушити да се комади не би међусобно слепили. Средња дебљина слоја премаза не сме бити
мања од 70 µm, a местимично не сме бити мања од 50 µm.
 1.3.  Облик
Каналски  поклопци  за  воду  су  у  комплету  са  оквиром  (рамом)  четвртастог  облика  без
вентилацијских  отвора,  светлог  отвора Ø 600 x 625 mm. Канализациони  поклопци  за
канализациону  мрежу  су  у  комплету  са  оквиром  (рамом),  округлог  су  облика  и  са

вентилацијским отворима укупне површине не веће оd 30 cm
2
, светлог  отвора  Ø 600 –

625 mm. Канализациони  поклопци  за  канализациону  мрежу  су  у  комплету  са
оквиром (рамом), округлог су облика  без вентилацијских отвора, светлог отвора
Ø600 mm. Налегле површине између оквира и поклопца морају бити потпуно равне и
паралелне,  како би се избегло померање поклопца приликом преласка точка возила и
избегла бука која се том приликом ствара.

1.4. Примењени стандарди и испитивања
Поклопци треба да одговарају димензионо и тестом на силу у складу са важећиm SRPS 
EN 124. Испитивање шахт поклопаца врши се под пробним оптерећењем од 400 kN .

2. Уз понуду доставити следеће доказе техничке усаглашености:

Каталог или извод каталога произвођача са неизбрисивим мастилом обележеним добрима
која се нуде
Извештај о испитивању за шахт поклопце и решетке класe D-400, у складу са важећим SRPS
EN  124,  издат  од  стране  акредитоване  лабораторије,  не  старији  од  5 година  од  датума
предвиђеног за отварање понуда;

Приложити важећи ISO 9001:2008 (2015) произвођача.
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         КОМПОЗИТНИ (ПЛАСТИЧНИ) ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА:  

Материјал израде поклопца и рама је композитна пластика на бази полиестарских
незасићених  смола,  ојачаних  фибергласом  (материјал  који  није  подлежан  крађи).
Округли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са
важећим SRPS EN 124.

За округле шахт поклопце носивост је D-400, а светли отвор не мањи од 600 mm.
Округли шахт поклопци морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем
забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.

Висина рама 100 mm минимално (у складу са важећим SRPS EN 124).
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техниче усаглашености:

• Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара
горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
• Важећи  сертификат  произвођача  издат  од  стране  акредитованог  тела,  из
којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
стандардом ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

• Извештај  о  испитивању  којим  се   потврђује  да  добра  испуњавају  захтеве
стандарда  SRPS  EN  124  за  носивост  D-400,  издат  од  домаће  акредитоване
лабораторије  не  старији  од  5  године  од  датума предвиђеног  за  отварање понуда.
Резултати  испитивања  тестом  на  одговарајућу  силу  400kN,  резултати  мерења
трајне деформације поклопца након теста на силу и разултати мерења димензија
поклопца и рама морају бити у склад са важећим SRPS EN 124.
• Овлашћење произвођача  за  учешће на  овој  јавној  набавци мора садржати
читко  име  и  презиме,  телефонски  број  за  контакт  потписника  као  и  адресу
електронске поште.

КОМПОЗИТНЕ (ПЛАСТИЧНЕ) УЛИЧНЕ СЛИВНЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОВИМA      :  

Материјал  израде  решетке  и  рама  је  композитна  пластика  на  бази  полиестерских
незасићених  смола,  ојачаних  фибергласом  (материјал  који  није  подложан  рециклажи  и
крађи).

Четвртасте уличне сливне решетке морају одговарати димензионално и тестом на силу у
складу са важећим SRPS EN 124.

За уличне сливне решетке носивости D-400, светли отвор не мањи од 370 x 370 mm.
Висина рама 100 mm минимално (у складу са важећим SRPS EN 124).

Решетке су равне.
Четвртасте сливне решетке морају имати са једне стране шарке а са друге стране систем

забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
• Каталог  (извод  каталога)  произвођача,  којим  се  доказује  производња  добара  горе

наведених карактеристика, материјала и димензија;
• Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом ISO
9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

• Извештај  о  испитивању  којим  се  потврђује  да  добра  испуњавају  захтеве
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стандарда  SRPS  EN  124  за  носивост  D-400,  издат  од  домаће  акредитоване
лабораторије  не  старији  од  5  година  од  датума  предвиђеног  за  отварање
понуда. Резултати испитивања тестом на одговарајућу силу 400kN, резултати
мерења  трајне  деформације  поклопца  након  теста  на  силу  и  разултати
мерења димензија поклопца и рама морају бити у складу са важећим SRPS
EN 124.

• Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци мора садржати читко име и
презиме, телефонски број за контакт потписника као и адресу електронске поште.

НАПОМЕНЕ:
• Сви тражени докази техничке усаглашености достављају се у форми фотокопије.
• Сви тражени докази техничке усаглашености на страном језику, осим каталога ако је

на енглеском језику,  морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног
преводиоца.

• Превод се такође предаје у форми фотокопије а Наручилац задрћава право тражења
оригинала или оверене фотокопије на увид.

• Инострани извештаји ће се признати уколико су у складу са Уредбом о признавању
иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).

• Неприлагођавање било ког од ових захтеваних доказа техничке усаглашености, или
прилагање  неодговарајућег  доказа  техничке  усаглашености,  имаће  за  последицу
проглашењем понуде неодговарајућом.

 
Понуђач је дужан да приликом достављања узорака исте обележи на следећи начин:

 „Узорак за јавну набавку добара ЈН бр 16/2020 - Материјал за одржавање и изградњу
објеката водовода и канализације _____________ (назив партије) ____________ (назив
узорка) – НЕ ОТВАРАТИ!”

 На  полеђини  узорка  обавезно  назначити  назив  и  седиште  понуђача,  као  и  име  и
презиме и телефон особе за контакт.

 Понуђач  је у обавези да достави по један комад захтеваних узорака, СА ВИДЉИВИМ
ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ  2. ШАХТ ПОКЛОПЦИ, СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична  цена
без ПДВ-а

Укупнана  цена
без ПДВ-а

2.1 Ливени поклопци и сливничке решетке

2.1.1. Поклопац ливени  (560/15 kN) A-15 ком 15

2.1.2. Поклопац ливени  (125 kN) B-125 ком 14

2.1.3.
Поклопац ливени (600/400 kN) D-400
(УЗОРАК : 1 KOM) ком 8

2.1.4.
Поклопац  ливени    (600/400  kN) D-400 са
рупама ком 8

2.1.5.
Рам и решетка Т-1, равна, D-400 (400 x 400;
H = 100) (УЗОРАК : 1 КОМ) ком 15

2.1.6.
Решетка  без рама Т-1,  равна,  C-250  (445 x
386; H = 65)
(УЗОРАК : 1 KOM)

ком
10

2.1.7. ЛГ пењалице ком 10

2.2 Композитни поклопци и сливничке решетке

2.2.1.
Поклопац са рамом (композит) Ø600 / D400
(УЗОРАК : 1 KOM)

ком
11

2.2.2.
Решетка и рам (композит)  400 x 400 / D400
(УЗОРАК : 1 KOM)

ком
11

УКУПНО

ПДВ 20%

ПАРТИЈА 2. УКУПНО

        Место и датум                                                                                            Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Подаци о пореклу понуђених добара

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

2.1 Ливени поклопци и сливничке решетке

2.1.1. Поклопац ливени  (560/15 kN) A-15

2.1.2. Поклопац ливени  (125 kN) B-125

2.1.3.
Поклопац ливени (600/400 kN) D-400
(УЗОРАК : 1 KOM)

2.1.4.
Поклопац ливени   (600/400  kN) D-400
са рупама

2.1.5.
Рам и решетка Т-1, равна, D-400 (400 x
400; H = 100)(УЗОРАК : 1 КОM)

2.1.6.
Решетка   без  рама  Т-1,  равна,  C-250
(445 x 386; H = 65)
(УЗОРАК : 1 KOM)

2.1.7. ЛГ пењалице

2.2 Композитни поклопци и сливничке решетке

2.2.1.
Поклопац са  рамом (композит)  Ø600 /
D400
(УЗОРАК : 1 KOM)

2.2.2.
Решетка и рам (композит)  400 x 400 / D
400
(УЗОРАК : 1 KOM)

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________

                                                                                                                    13/70



ЈКП „Водовод Ваљево“
Конкурсна документација за набавку водоводног материјала

Партија 3 :   ЕЛАСТИЧНЕ  СПОЈНИЦЕ  

1. Конструкција – израда
Еластичне  спојнице  (  тип  „Е“)  за  уградњу  на  ЛГ,  АЦ и  челичним  цевима  -

могућност  осног  закошења  (због  слегања  терена,  или  прилагођавања  ситуацији)
до 3º у односу на цев на коју се уграђују.

Еластичне спојнице тип Е (универзални фланш адаптери) са прстеном за аксијално
осигурање цеви израђеним од месинга или нерђајућег челика, за уградњу на PE/PVC цевима,
са могућношћу осног закошења због следања терена или прилагођавања ситуацији је до 3°у
односу на цев на коју се уграђују.
Фланш-адаптери  за  PEHD  цеви  са  притезним  прстеном  од  нодуларног  лива  против
аксијалног кретања, односно против извлачења са цеви („restrain“ тип).
На одливку  треба да буде јасно означен произвођач, номинални дијаметар, опсег примене и
радни притисак.
2. Материјал:
а)   Кућиште:  Нодуларни лив према SRPS EN 1563 (EN GJS-450-10);
б)   Притезна прирубница:   Нодуларни лив SRPS EN 1563 i SRPS EN 1092-2 за PN10/16 –
универзално бушење рупа.
в)   Зативка:   EPDM (SRPS EN 681-1)
г)   Завртњи:  Челик према SRPS EN ISO 898-1 или SRPS EN ISO 3506-1
д)  Заштита:  Епоксидна  заштита  према  DIN  30677-2  и DIN  3476  или одговарајућим
стандардима  (заштићено споља и унутра пластификацијом минимално 250 микрона).
3. Обим испоруке:
Јединични  комплет  за  испоруку  обухвата   комплетно  обрађен  комад,   антикорозионо
заштићен eпоксидним прахом минималне дебљине наноса 250 μm, са гуменим прстенима од
ЕПДМ, за односни DN наведен у листи захтева.
4.   Документација:
Понуђач има обавезу да наручиоцу достави:
1. Извештај  акредитоване  лабораторије  да  су  еластичне  спојке  испитане  у  сагласности  са
важећим стандардом SRPS EN 12266-1,  не старији од 3 године од датума предвиђеног за
отварање ponuda.   Лабораторија зa и с п и т и в а њ е  т реба да  буде акредитована према
стандарду ISO/IEC 17025;
2. Каталог  произвођача из  ког  ће  се  доказати  услови  техничке  спецификације    за  све
понуђене спојнице. Доставити и табеле и цртеже са котираним димензијама    и    ознакама
материјала.
3.  Приложити   домаћу   потврду   о   здравственој   исправности   издату   од   стране
акредитоване лабораторије (акредитација у складу са SRPS ISO/IEC 17025), не старију од 36
месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
4. Сертификати ISO 9001:2008 (2015) и ISO 14001 за произвођача и понуђача.
5. Овлашћење издато од стране произвођача за учешће на овој јавној набавци фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).
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МОНТАЖНО   ДЕМОНТАЖНИ КОМАД  ''МДК ТИП А''  

1. Технички захтеви

Испоручити  монтажно-демонтажни  комад  израђен  према  SRPS EN 1563,
подесив  /  блокирајући,  PN 10,  опсег  подешавања по дужини  : ± 25 mm, величина
спа јања  и  бу ш е њ е  п р и р у б н и ц а  у  с к л а д у  с a SRPS EN 1092-2, укључујући вијке,
навртке,  подлошке,  заптивку,  антикорозионо  заштићен  епоксидним  прахом  минималне
дебљине 250 микрона, за пречнике наведене у листи захтева.

2     .Документација

Понуђач има обавезу да наручиоцу достави:
• Фабрички атест, или изјаву о усаглашености са за све понуђене ставке. Важећи EN

12266-1,  издат  од  стране  акредитованог  тела  за  оцењивање  усаглашености
(лабораторија за испитивање акредитована према стандарду  ISO/IEC17025) .

• Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације   за све
понуђене монтажно-демонтажне комаде. Доставити и табеле и цртеже са котираним
димензијама и ознакама материјала.

• Извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа тј. дела који је у
директном  контакту  са  пијаћом  водом,  издат  од  стране  домаће  акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 36 месеци од
датума предвиђеног за отварања понуда;.

•  ISO 9001:2008 (2015) сертификат за понуђача и произвођача.
• Овлашћење  издато  од  стране  произвођача за  учешће  на  овој  јавној  набавци-

фотокопија (оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Понуђач  је  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  достави  узорке  који  су  наведени  у
обрасцу “Структура цене” и исти ће чинити саставни део понуде, у складу са чланом 77, став
2, тачка 5 Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да приликом достављања узорка исте обележи на следећи начин:

„Узорак за јавну набавку добара ЈН бр.16/2020 - Материјал за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације _____________ (назив партије) ____________ (назив узорка) – НЕ
ОТВАРАТИ!”
На полеђини узорка обавезно назначити назив и седиште понуђача, као и име и презиме и
телефон особе за контакт.
Понуђач   је  у  обавези  да  достави  по  један  комад  захтеваних  узорака,  СА ВИДЉИВИМ
ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.

                                                                                                                    15/70



ЈКП „Водовод Ваљево“
Конкурсна документација за набавку водоводног материјала

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ

ЗА ПАРТИЈУ 3. ЕЛАСТИЧНЕ СПОЈКЕ

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупнана цена
без ПДВ-а

3.1 Tip "E" (АЦ, ЛГ)

3.1.1 "E" DN 50 mm (опсег: 57 mm – 76 mm) ком 2

3.1.2 "E" DN 65 mm (опсег: 70 mm – 90 mm) ком 4

3.1.3 "E" DN 80 mm (опсег: 88 mm – 107 mm) ком 4

3.1.4 E" DN 100 mm (опсег: 107 mm – 128 mm)
(УЗОРАК : 1 КОМ)

ком 6

3.1.5 "E" DN 125 mm (опсег: 133 mm – 159 mm) ком 2

3.1.6 "E" DN 150 mm (опсег: 158 mm – 186 mm) ком 6

3.1.7 "E" DN 200 mm (опсег: 218 mm – 244 mm) ком 4

3.1.8 "E" DN 250 mm (опсег: 266 mm – 300 mm) ком 2

3.1.9 "E" DN 300 mm (опсег:315 mm – 349 mm) ком 2

3.1.10 "E" DN 350 mm (опсег: 353 mm – 387 mm) ком 2

3.1.11 "E" DN 400 mm (опсег: 400 mm – 435 mm) ком 2

3.1.12. "E" DN 500 mm (опсег: 499 mm – 534 mm) ком 2

3.2 Тип "Е" са притезним прстеном (PE, PVC)

3.2.1 "E" са п. п. DN 50 mm (опсег: 57 mm – 76 
mm)

ком 12

3.2.2 "E" са п. п. DN 65 mm (опсег: 70 mm – 90 
mm)

ком 8

3.2.3 "E" sа п. п. DN 80 mm (опсег: 88 mm – 107 
mm)

ком 8

3.2.4 "E" са п. п. DN 100 mm (опсег: 107 mm – 
128 mm) (UZORAK : 1 KOM)

ком 10

3.2.5 "E" са п. п. DN 125 mm (опсег: 133 mm – 
159 mm

ком 5

3.2.6 E" са п. п. DN 150 mm (опсег:158 mm – 
186 mm)

ком 8
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3.2.7. "E" са п. п. DN 200 mm (опсег: 198mm – 
225 mm

ком 4

3.2.8 "E" sa п. п. DN 400 mm (опсег: 400 mm – 
435 mm)

ком 2

3.3 Фланш адаптер

3.3.1 Фланш адаптер Ø 63 за PE/PVC ком 12

3.3.2 Фланш адаптер  Ø 75 за PE/PVC ком 12

3.3.3 Фланш адаптер  Ø 90 за PE/PVC ком 12

3.3.4 Фланш адаптер  Ø 110 за PE/PVC
(УЗОРАК : 1 KOM)

ком 16

3.3.5 Фланш адаптер Ø 140 за PE/PVC, 3100 A 
101

ком 2

3.3.6 Фланш адаптер Ø 160 за PE/PVC ком 10

3.4 Монтажно-демонтажни комад

3.4.1 "МДК" DN 100mm ком 3

3.4.2 "МДК" DN 150mm  ( У З О РА К  :  1  
К О М )

ком 3

3.4.3 "МДК" DN 200mm  ком 3

УКУПНО:

ПДВ (20%):

ПАРТИЈА 3. УКУПНО:

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Подаци о пореклу понуђених добара

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

3.1 Tip "E" (АЦ, ЛГ)

3.1.1 "E" DN 50 mm (опсег: 57 mm – 76 mm

3.1.2 "E" DN 65 mm (опсег: 70 mm – 90 mm

3.1.3 "E" DN 80 mm (опсег: 88 mm – 107 mm

3.1.4 E" DN 100 mm (опсег: 107 mm – 128 
mm)
(UZORAK : 1 KOM)

3.1.5 "E" DN 125 mm (опсег: 133 mm – 159 
mm)

3.1.6 "E" DN 150 mm (опсег: 158 mm – 186 
mm)

3.1.7 "E" DN 200 mm (опсег: 218 mm – 244 
mm)

3.1.8 "E" DN 250 mm (опсег: 266 mm – 300 
mm)

3.1.9 "E" DN 300 mm (опсег:315 mm – 349 
mm)

3.1.10 "E" DN 350 mm (опсег: 353 mm – 387 
mm)

3.1.11 "E" DN 400 mm (опсег: 400 mm – 435 
mm)

3.1.12. "E" DN 500 mm (опсег: 499 mm – 534 
mm)

3.2 Тип "Е" са притезним прстеном (PE, PVC)

3.2.1 "E" са п. п. DN 50 mm (опсег: 57 mm – 
76 mm)

3.2.2 "E" са п. п. DN 65 mm (опсег: 70 mm – 
90 mm)

3.2.3 "E" са п. п. DN 80 mm (опсег: 88 mm – 
107 mm)

3.2.4 "E" са п. п. DN 100 mm (опсег: 107 мм 
– 128 мм) (УЗОРАК : 1 КОМ)
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3.2.5 "E" са п. п. DN 125 mm (опсег: 133 mm
– 159 mm

3.2.6 E" са п. п. DN 150 mm (опсег:158 mm –
186 mm)

3.2.7. "E" са п. п. DN 200 mm (опсег: 198mm 
– 225 mm

3.2.8 "E" са п. п. DN 400 mm (опсег: 400 mm
– 435 mm)

3.3 Фланш адаптер

3.3.1 Фланш адаптер Ø 63 за PE/PVC

3.3.2 Фланш адаптер  Ø 75 заPE/PVC

3.3.3 Фланш адаптер  Ø 90 за PE/PVC

3.3.4 Фланш адаптер  Ø 110 за PE/PVC
(УЗОРАК : 1 KOM)

3.3.5 Фланш адаптер Ø 140 за PE/PVC, 3100 
A 101

3.3.6 Фланш адаптер Ø 160 за PE/PVC

3.4 Монтажно-демонтажни комад

3.4.1 "МДК" DN 100mm

3.4.2 "МДК" DN 150mm  ( У З О РА К  :  1  
К О М )

3.4.3 "МДК" DN 200mm  

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Партија 4 :   МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ

Материјал за електрофузионо заваривање

1. Технички  захтеви
Материјал за елетрофузионо заваривање  PE 100 СДР 17 мора бити у складу са нормама
SRPS EN 1555 и  SRPS EN 12201. Сав  матери ја л  мора  имати  потв рду  преведену
на  sрпски језик да је за употребу у системима воде за пиће. Такође морају имати сертификат
или потврду да су употребљиви за цеви за воду од полиетилена PE 80 и PE 100.
Сав  материјал  мора  бити  произведен  бризгањем  од  квалитетног  гранулата  PE  100.  Сав
материјал  мора  имати  на  себи  баркод  као  и  податке  за  ручно  сетовање  апарата  за
заваривање, по стандарду ISO/TR 13950.
Материјал мора бити запакован у заштитне кесе, тако да остане чист и да се користи без
додатног чишћења. На паковањима кутијама и другој амбалажи мора постојати јасна ознака
садржине  пакета,  технички  цртеж  и  ознаку  о  количини.  Електро-завојница  мора  бити
конструисана тако да директно целом својом дуţином належе на цев без слоја полиетилена на
себи ради брже и сигурније монтаже, односно варења.
PE  затварач  мора  бити  произведен  од  PE100  материјала  за  притиске  NP16  bar  уз
придржавање смерница DVGW и EN12201 или одговарајуће. Пун проток воде у положају
отворено.  Тело  затварача  мора  бити  комплетно  направљено  од  PE100  материјала,  са
системом двоструког заптивања.
2. Документација
Понуђач има обавезу да наручиоцу достави:

• Потврду произвођача да приликом уградње није потребно користити стеге или други
додатни алат.

• Уверење  којим  се  потврђује  да  су  дата  испитивања  извршена  и  да  су  њихови
резултати  у  складу  са  одговарајућим  стандардима (SRPS EN  12201  (или
одговарајући) за NP10).

• Каталог  произвођача  из  ког  ће  се  доказати  услови техничке  спецификације  за  све
понуђене  спојнице.  Доставити  и  табеле  и  цртеже  са  котираним  димензијама  и
ознакама материјала.

• Извештај   о   испитивању   здравствене   исправности   издат   од   стране   домаће
акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 12
месеци од датума предвиђеног за отварања понуда;.

• Сертификати ISO 9001 и ISO 14001 за произвођача и понуђача.
• Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се

прилаже у случају потписа уговора).

Туљак са летећом прирубницом (PE прирубнички адаптер):
1. Технички  захтеви
Материјал израде адаптера (туљка) је PEHD PE=100, SDR-17, NP10 од истогматеријала као
за  основну  цев,  за  спајање  полиетиленских  цевовода  на  једном  крају  чеоним  или
електрофузионим заваривањем, а на другом крају вијчаном везом за водоводне арматуре и
ливено-гвоздене фазонске комаде преко покретне челичне прирубнице;
Туљак треба да буде бризган са дугим „вратом“
Летеће прирубнице су од угљеничног челика поцинковане/пластифициране или од гвожђа
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обложене полипропиленом;
Летеће прирубнице треба да буду компатибилне са SRPS EN 1092-2 за NP10,
Дужина  туљка  треба  да  буде  таква  да  омогућава  несметано  електрофузионо  заваривање
коришћењем машине за електрофузионо заваривање и електрофузионог муфа.

Документација:
Понуђач има обавезу да наручиоцу достави:
1. Фабрички атест, или изјаву о усаглашености са за све понуђене ставке.
2. Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације за све понуђене
спојнице. Доставити и табеле и цртеже са котираним димензијама и ознакама  материјала.
3.  Домаћу потврду о здравственој исправности издату од стране акредитоване лабораторије
(акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 12 месеци од датума предвиђеног  за
отварања понуда;
4. Сертификати ISO 9001 и ISO 14001 за произвођача и понуђача.
5.  Овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –  фотокопија  (оригинал  се
прилаже у случају потписивања уговора.
Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави узорке који су наведени у
обрасцу“ Структура цене” и исти ће чинити саставни део понуде, у складу са чланом 77, став
2, тачка 5 Закона о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да приликом достављања узорака исте обележи на следећи начиn:
„Узорак за јавну набавку добара ЈН бр 16/2020- Материјал за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације _____________ (назив партије) ____________ (назив узорка) – НЕ
ОТВАРАТИ!”

На полеђини узорка обавезно назначити назив и седиште понуђача, као и име и презиме и
телефон особе за контакт.

Понуђач   је  у  обавези  да  достави  по  један  комад  захтеваних  узорака,  СА ВИДЉИВИМ
ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 4. МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична цена
без ПДВ-а

Укупнана  цена
без ПДВ-а

4.1.Спојке за електрофузионо заваривање PN 10

4.1.1 Спојка фузиона Ø 32 ком 100

4.1.2 Спојка фузионa Ø 63 ком 40

4.3 Спојка фузионa Ø 75 ком 10

4.1.4 Спојка фузиона Ø 90 ком 40

4.1.5 Спојка  фузиона  Ø 110  ( У З О РА К : 1
К О М )

ком 50

4.1.6 Спојка фузиона Ø 140 ком 5

4.1.7 Спојка фузиона Ø 160 ком 70

4.1.8 Спојка фузиона Ø 225 ком 5

4.1.9 Спојка фузиона Ø 280 ком 20

4.1.10 Спојка фузиона Ø 315 ком 2

4.1.11 Спојка фузиона Ø 400 ком 2

4.2 PE венац са летећом прирубницом

4.2.1 PE  венац  Ø  50  mm  за  фузионо
заваривање

ком 10

4.2.2 PE  венац  Ø  63  mm  за  фузионо
заваривање

ком 50

4.2.3 PE  венац  Ø  75  mm  за  фузионо
заваривање

ком 10

4.2.4 PE  венац  Ø  90  mm  за  фузионо
заваривање

ком 50

4.2.5 PEвенац  Ø  110  mm  за  фузионо
заваривање

ком 80

4.2.6 PE  венац  Ø  125  mm  за  фузионо
заваривање

ком 5

4.2.7 PE  венац  Ø  140  mm  за  фузионо
заваривање

ком 5

4.2.8 PE  венац  Ø  160  mm  за  фузионо
заваривање

ком 70
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4.2.9 PE  венац  Ø  225  mm  за  фузионо
заваривање

ком 5

4.2.10 PE  венац  Ø  280  mm  за  фузионо
заваривање

ком 25

4.3. PE редукција за електрофузионо заваривање

4.3.1 PE редукција Ø 32/20 mm ком 20

4.3.2. PE редукција Ø 32/25 mm ком 20

4.3.3 PE редукција Ø 40/25 mm ком 10

4.3.4. PE редукција Ø 40/32 mm ком 30

4.3.5. PE редукција Ø 50/25 mm ком 10

4.3.6. PE редукција Ø 50/32 mm ком 30

4.3.7. PE  редукција Ø 50/40 mm ком 10

4.3.8. PE  редукција Ø 63/32 mm ком 30

4.3.9. PE  редукција Ø 63/40 mm ком 20

4.3.10. PE  редукција Ø 63/50 mm ком 20

4.3.11. PE  редукција Ø 90/63 mm ком 20

4.3.12. PE  редукција Ø 110/63 mm ком 20

4.3.13 PE  редукција Ø 110/90 mm ком 10

4.3.14. PE  редукција Ø 125/90 mm ком 2

4.3.15 PE  редукција Ø 125/110 mm ком 2

4.3.16 PE  редукција Ø 160/110 mm ком 10

4.3.17. PE редукција Ø 225/160 mm ком 1

4.4. PE колено за електрофузионо заваривање

4.4.1. Колено Ø 63/90° ком 10

4.4.2. Колено Ø 90/45° ком 5

4.4.3. Колено Ø 90/90° ком 10

4.4.4. Колено Ø 110/30° ком 5

4.4.5. Колено Ø 110/45° ком 5

4.4.6 Колено Ø 110/90° ком 10

4.4.7. Колено Ø 125/90° ком 5

4.4.8. Колено Ø 160/30° ком 5
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4.4.9. Колено Ø 160/45° ком 5

4.4.10. Колено Ø 160/90° ком 10

4.4.11. Колено Ø 200/45° ком 2

4,4,12. Колено Ø 200/90° ком 2

4.4.13. Колено Ø 250/90° ком 2

4.4.14. Колено Ø 315/45° ком 1

4.4.15. Колено Ø 315/90° ком 2

4.5. PE “Т” комад за електрофузионо заваривање

4.5.1. "T" Ø 90/63 mm ком 10

4.5.2. "T" Ø 90/90 mm ком 10

4.5.3. "T" Ø 110/63 mm ком 10

4.5.4. "T" Ø 110/90 mmm ком 10

4.5.5. "T" Ø 110/110 mm ком 15

4.5.6. T" Ø 125/125 mm ком 1

4.5.7. "T" Ø 160/63 mm ком 10

4.5.8. "T" Ø 160/110 mm ком 9

4.5.9. "T" Ø 160/160 mm ком 10

4.5.10. T" Ø 280/110 mm ком 1

4.5.11. "T" Ø 315/315 mm ком 1

4.6. PE седло са ножем за електрофузионо заваривање

4.6.1. PE седло Ø 63/32 mm ком 5

4.6.2. PE седло Ø 90/32 mm ком 5

4.6.3. PE  седло  Ø  110/32  mm  (УЗОРАК  1
КОМ)

ком 6

4.6.4. PE седло Ø 160/32 mm ком 5

4.6.5. PE седло Ø 225/32 mm ком 1

4.7. PE седло са ножем и вентилом за електрофузионо заваривање

4.7.1. PE  седло  са  ножем  и  вентилом Ø 63/32
mm

ком 20

4.7.2. PE  седло  са  ножем  и  вентилом Ø  90/32
mm

ком 20
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4.7.3. PE седло са ножем  и вентилом Ø  110/32
mm

ком 95

4.7.4. PE седло са ножем  и вентилом Ø  160/32
mm

ком 95

4.7.5. PE седло са ножем  и вентилом Ø  160/40
mm

ком 5

4.7.6. PE седло са ножем  и вентилом Ø  225/32
mm

ком 10

4.8. PE затварач

4.8.1. PE затварач Ø 90 mm (УЗОРАК 1 КОМ) ком 1

4.8.2. PE затварач Ø 110 mm ком 1

4.9. PE кугла вентил

4.9.1. PE кугла вентил Ø 32 mm ком 5

4.10. Уградбена гарнитура

4.10.1. УГ за PE седло са вентилом ком 180

4.10.2 УГ за PE затварач ком 5

4.10.3. УГ за PE кугла вентил ком 5

4.11. Прелазни PE на месинг комад са мушким навојем

4.11.1. Прелазни PE на месинг комад Ø 20 –
½” mm –мушки

ком 5

4.11.2. Прелазни PE на месинг комад Ø 25 –
¾” mm –мушки

ком 5

4.11.3. Прелазни PE на месинг комад Ø 32 – 1”
mm –мушки

ком 5

4.11.4. Прелазни PE на месинг комад Ø 40 mm –
5/4” мушки

ком 5

4.11.5 Прелазни  PE  на  месинг  комад  Ø  50
mm – 6/4” мушки

ком 5

4.11.6. Прелазни PE на месинг комад Ø 63 mm –
2” мушки

ком 5

4.12. Прелазни PE на месинг комад са женским навојем

4.12.1. Прелазни PE на месинг комад Ø 20 – ½” ком 5
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mm –женски

4.12.2. Прелазни PE на месинг комад Ø 25 – ¾”
mm –женски

ком 5

4.12.3. Прелазни PE на месинг комад Ø 32 – 1”
mm –женски

ком 5

4.12.4. Прелазни PE на месинг комад Ø 40 mm –
5/4” - женски

ком 5

4.12.5. Прелазни PE на месинг комад Ø 50 mm –
6/4”  - женски

ком 5

4.12.6. Прелазни  PE  на  месинг  комад  Ø  63
mm – 2” -женски

ком 5

УКУПНО:

ПДВ (20%):

ПАРТИЈА 4. УКУПНО:

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________

Подаци о пореклу понуђенох добара

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

4. Спојке за електрофузионо заваривање PN10

4.1.1 Спојка фузиона Ø 32

4.1.2 Спојка фузионa Ø 63

4.3 Спојка фузионa Ø 75

4.1.4 Спојка фузиона Ø 90

4.1.5 Спојка фузиона Ø 110 ( У З О РА К : 1  
К О М )

4.1.6 Спојка фузиона Ø 140

4.1.7 Спојка фузиона Ø 160

4.1.8 Спојка фузиона Ø 225

4.1.9 Спојка фузиона Ø 280

4.1.10 Спојка фузиона Ø 315

4.1.11 Спојка фузиона Ø 400
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4.2 PE венац са летећом прирубницом

4.2.1 PE венац Ø 50 mm за фузионо 
заваривање

4.2.2 PE венац Ø 63 mm за фузионо 
заваривање

4.2.3 PE венац Ø 75 mm за фузионо 
заваривање

4.2.4 PE венац Ø 90 mm за фузионо 
заваривање

4.2.5 PEвенац Ø 110 mm за фузионо 
заваривање

4.2.6 PE венац Ø 125 mm за фузионо 
заваривање

4.2.7 PE венац Ø 140 mm за фузионо 
заваривање

4.2.8 PE венац Ø 160 mm за фузионо 
заваривање

4.2.9 PE венац Ø 225 mm за фузионо 
заваривање

4.2.10 PЕ венац Ø 280 mm за фузионо 
заваривање

4.3. PE редукција за електрофузионо заваривање

4.3.1 PE редукција Ø 32/20 mm

4.3.2. PE редукција Ø 32/25 mm

4.3.3 PE редукција Ø 40/25 mm

4.3.4. PE редукција Ø 40/32 mm

4.3.5. PE редукција Ø 50/25 mm

4.3.6. PE редукција Ø 50/32 mm

4.3.7. PE  редукција Ø 50/40 mm

4.3.8. PE  редукција Ø 63/32 mm

4.3.9. PE  редукција Ø 63/40 mm

4.3.10. PE  редукција Ø 63/50 mm

4.3.11. PE  редукција Ø 90/63 mm

4.3.12. PE  редукција Ø 110/63 mm
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4.3.13 PE  редукција Ø 110/90 mm

4.3.14. PE  редукција Ø 125/90 mm

4.3.15 PE  редукција Ø 125/110 mm

4.3.16 PE  редукција Ø 160/110 mm

4.3.17. PE редукција Ø 225/160 mm

4.4. ПЕ колено за електрофузионо заваривање

4.4.1. Колено Ø 63/90°

4.4.2. Колено Ø 90/45°

4.4.3. Колено Ø 90/90°

4.4.4. Колено Ø 110/30°

4.4.5. Колено Ø 110/45°

4.4.6 Колено Ø 110/90°

4.4.7. Колено Ø 125/90°

4.4.8. Колено Ø 160/30°

4.4.9. Колено Ø 160/45°

4.4.10. Колено Ø 160/90°

4.4.11. Колено Ø 200/45°

4.4.12. Колено Ø 200/90°

4.4.13. Колено Ø 250/90°

4.4.14. Колено Ø 315/45°

4.4.15. Колено Ø 315/90°

4.5. ПЕ “Т” комад за електрофузионо заваривање

4.5.1. "T" Ø 90/63 mm

4.5.2. "T" Ø 90/90 mm

4.5.3. "T" Ø 110/63 mm

4.5.4. "T" Ø 110/90 mmm

4.5.5. "T" Ø 110/110 mm

4.5.6. T" Ø 125/125 mm

4.5.7. "T" Ø 160/63 mm

4.5.8. "T" Ø 160/110 mm

4.5.9. "T" Ø 160/160 mm

                                                                                                                    28/70



ЈКП „Водовод Ваљево“
Конкурсна документација за набавку водоводног материјала

4.5.10. T" Ø 280/110 mm

4.5.11. "T" Ø 315/315 mm

4.6. ПЕ седло са ножем за електрофузионо заваривање

4.6.1. PE седло Ø 63/32 mm

4.6.2. PE седло Ø 90/32 mm

4.6.3. PE седло Ø 110/32 mm (УЗОРАК 1 
КОМ)

4.6.4. PE седло Ø 160/32 mm

4.6.5. PE седло Ø 225/32 mm

4.7. PE седло са ножем и вентилом за електрофузионо заваривање

4.7.1. PE седло са ножем и вентилом Ø 63/32 mm

4.7.2. PE седло са ножем и вентилом Ø 90/32 mm

4.7.3. PE седло са ножем и вентилом Ø 110/32 mm

4.7.4. PE седло са ножем и вентилом Ø 160/32 
mm

4.7.5. PE седло са ножем и вентилом Ø 160/40 
mm

4.7.6. PE седло са ножем и вентилом Ø 225/32 
mm

4.8. PE затварач

4.8.1. PE затварач Ø 90 mm (УЗОРАК 1 KOM)

4.8.2. PE затварач Ø 110 mm 

4.9. PE кугла вентил

4.9.1. PEкугла вентил Ø 32 mm

4.10. Уградбена гарнитура

4.10.1. УГ за PE седло са вентилом

4.10.2 УГ за PE затварач

4.10.3. УГ за PE кугла вентил
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4.11. Прелазни PEна месинг комад са мушким навојем

4.11.1. Прелазни PE на месинг комад Ø 20 – ½” 
mm –мушки

4.11.2. Прелазни PE на месинг комад Ø 25 – ¾” 
mm –мушки

4.11.3. Прелазни PE на месинг комад Ø 32 – 1” mm
–мушки

4.11.4. Прелазни PE на месинг комад Ø 40 mm – 
5/4” мушки

4.11.5 Прелазни PE на месинг комад Ø 50 mm – 
6/4” мушки

4.11.6. Прелазни PE на месинг комад Ø 63 mm – 2”
мушки

4.12. Прелазни PE на месинг комад са женским навојем

4.12.1. Прелазни PE на месинг комад Ø 20 – ½” 
mm –женски

4.12.2. Прелазни PE на месинг комадd Ø 25 – ¾” 
mm –женски

4.12.3. Прелазни PЕ на месинг комад Ø 32 – 1” mm
–женски

4.12.4. Прелазни PЕ на месинг комад Ø 40 mm – 
5/4” - женски

4.12.5. Прелазни PE на месинг комад Ø 50 mm – 
6/4”  - женски

4.12.6. Прелазни PЕ на месинг комад Ø 63 mm – 2”
-женски

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Партија 5:           ЗАТВАРАЧИ И МОДУЛАРНИ КОМБИ  ВЕНТИЛИ   

1. Технички    захтеви
• Затварачи  су  са  точком  и  гумираним  клином  (меко  заптивање),  без  потребе

периодичног чишћења унутрашњости (равно дно), за употребу на цевоводима питке
воде, са пуним протоком по целој дужини затварача;

• Заменски затварачи имају аксијално померљиве прирубнице са једне или обе стране
(које су уједно  и  ротирајуће). Оне морају бити  такве  да  омогућавају  скраћење
уградне  затварача од мин 20mm, што омогућује уградњу затварача  без  коришћења
демонтажног комада.

• Уградне  мере  треба  да  су  у  складу  са важећим SRPS  EN  558-1  серије  15
(овални),  и серије  14

• Материјал израде тела, прирубница, клина, поклопца и точка: нодуларни лиv (SRPS
EN  GJS  400  и  морају  бити  електро-корозивно  заштићени  епоксидном
пластификацијом за хладну питку воду споља и изнутра, минималне дебљине 250 микорна
у складу са  DIN 3476 и DIN 30677-2 или одговарајућим стандардима;

• На  телу  јасно  изливени  лого  и/или  назив  произвођача,  димензија  (DN)  и  радни
притисак;

• Осовина  (фиксно  вретено)  и  вијци  поклопца  су  изражени  од  нерђајућег  челика.
Навртка на вретену, која подиже и спушта клин треба да буде израђена од бронзе;

•
Вијци на поклопцу треба да буду заштићени парафином (синтетичким воском);

• Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10;
• Све заптивке (о-ринг на осовини, заптивка поклопца и гума на клину) треба да буду

израђене од EPDM;

Модуларни комби вентил

Састоји се од излаза на четири стране и вертикалним излазом DN 100. Вентили са
еластичним  крајевима у складу са Din 2501 или одговарајућим, са истим или редукованим
излазом.  По потреби може имати везу капу.

Димензије: L=1050 Х=1043

Материјал: GJS-400 (GGG-40)

Заштита:  Висококвалитетна  заштита  од  корозије  флуидизованим  епоксидним
прахом споља и унутра у складу са  30677-2 стандардом.

Медиум: питка вода

Максимални радни притисак: 16 bar

Прирубнице PN 10/16

За  следеће димензије:

Основа  DN 300 + горњи излаз DN 100-1  ком. + засун DN 300-1  ком. + редукциони
засуни DN 350/300-1 ком. + DN 300/200-1 ком. + DN 300/150-1 ком.
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2. Документација: 

Обавезни докази:
а) Приложити каталог произвођача за све понуђене затвараче, којим ће се доказати тражени
услови из техничке спецификације, као и цртеже са мерним котама;
б) Приложити  извештај  о  испитивању  акредитоване лабораторије, да затварачи  испуњавају
важећи стандард SRPS EN 12266-1 за NP10, не старије од 3 године од датума предвиђеног за
отварање понуде.
в) Приложити домаћу потврду о здравственој  исправности издату од стране акредитоване
лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију од 36 месеци од датума
предвиђеног за отварање понуда;
г) Приложити важећи “DVGW” или “CE” или “AAA” сертификат за понуђену арматуру под
притиском за радни притисак NP 10/16, издат од стране акредитоване установе;
д) Приложити ISO 9001, за произвођача и понуђача.
ђ)  Приложити  овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –  фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Понуђач  је  дужан  да  приликом  достављања  узорака  исте  обележи  на  следећи
начин:

„Узорак за јавну набавку добара ЈН бр 16/2020 - Материјал за одржавање и 
изградњу објеката водовода и канализације _____________ (назив партије) 
____________ (назив узорка) – НЕ ОТВАРАТИ!”

На полеђини узорка обавезно назначити назив и седиште понуђача, као и име и 
презиме и телефон особе за контакт.

Понуђач  је у обавези да достави по један комад захтеваних узорака, СА 
ВИДЉИВИМ ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5. ЗАТВАРАЧИ И МОДУЛАРНИ КОМБИ  ВЕНТИЛИ 

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична цена
без ПДВ-а

Укупнана цена
без ПДВ-а

5.1 Затварачи: овални и пљоснати

5.1.1 Затварачи DN 50 овални ком 3

5.1.2 Затварачи DN 65 овални ком 3

5.1.3 Затварачи DN 80 oвални ком 9

5.1.4 Затварачи DN 100 овални (УЗОРАК : 1 
КОМ)

ком 10

5.1.5 Затварачи DN 125 oвални ком 4

5.1.6 Затварачи DN 150 овални ком 10

5.1.7 Затварачи DN 200 oвални ком 3

5.1.8 Затварачи DN 250 овални ком 2

5.1.9 Затварачи DN 300 овални ком 1

5.1.10 Затварачи DN 400 овални ком 1

5.1.11 Затварачи DN 50 пљоснати ком 10

5.1.12 Затварачи DN 80 пљоснати ком 8

5.1.13 Затварачи DN 100 пљоснати   (УЗОРАК : 1 
КОМ)

ком 8

5.1.14 Затварачи DN 125 пљоснати ком 5

5.1.15 Затварачи DN 150 пљоснати ком 8

5.1.16 Затварачи DN 200 пљоснати ком 3

5.1.17 Затварачи DN 250 пљоснати ком 1

5.1.18 Затварачи DN 300 пљоснати ком 1

5.1.19 Затварачи DN 80 заменски ком 2

5.1.20 Затварачи DN 100 заменски   (УЗОРАК : 1 
КОМ)

ком 2

5.2 Модуларни комби вентили

5.2.1 Модуларни комби вентил DN 
300/300/200/150

ком 1

УКУПНО:
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ПДВ (20%):

ПАРТИЈА 5. УКУПНО:

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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ПОДАЦИ О ПОРЕКЛУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

5.1 Затварачи: овални и пљоснати

5.1.1 Затварачи DN 50 овални

5.1.2 Затварачи DN 65 овални

5.1.3 Затварачи DN 80 oвални

5.1.4 Затварачи DN 100 овални (УЗОРАК : 1 
КОМ)

5.1.5 Затварачи DN 125 oвални

5.1.6 Затварачи DN 150 овални

5.1.7 Затварачи DN 200 oвални

5.1.8 Затварачи DN 250 овални

5.1.9 Затварачи DN 300 овални

5.1.10 Затварачи DN 400 овални

5.1.11 Затварачи DN 50 пљоснати

5.1.12 Затварачи DN 80 пљоснати

5.1.13 Затварачи DN 100 пљоснати   (УЗОРАК :
1 КОМ)

5.1.14 Затварачи DN 125 пљоснати

5.1.15 Затварачи DN 150 пљоснати

5.1.16 Затварачи DN 200 пљоснати

5.1.17 Затварачи DN 250 пљоснати

5.1.18 Затварачи DN 300 пљоснати

5.1.19 Затварачи DN 80 заменски

5.1.20 Затварачи DN 100 заменски   (УЗОРАК : 
1 КОМ)

5.2 Модуларни комби вентили

5.2.1 Модуларни комби вентил DN 
300/300/200/150

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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Партија   6  :  ВАЗДУШНИ  ВЕНТИЛИ,  РЕГУЛАТОРИ  ПРИТИСКА,  ХВАТАЧИ
НЕЧИСТОЋЕ И ХИДРАНТИ 

ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛИ:
А)  Прирубнички  аутоматски  ваздушни  (одзрачни)  вентили  са  великим  и  малим
отвором:
1. Технички захтеви:

• Материјал  тела  и  поклопца:  дуктил  лив,  у  складу  са  стандардом  SRPS  EN
1563; пластификација споља и изнутра минимално 250 микронa;

• Материјал кугле (пловка):
• Алуминијум обложен гумом EPDM, или PA за велики отвор; 
• Алуминијум обложен гумом EPDM, или PA за мали отвор;
• На  телу  јасно  изливени  лого  и/или  назив  произвођача,  димензија  (DN)  и  радни

притисак;
• Прирубница у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10;
• Заптивање – EPDM у складу са SRPS EN 681-1;

2. Документација:
Обавезни докази тенхичке усаглашености:
• Приложити   каталог  произвођача  за  све  понуђене  прирубничке  ваздушне вентиле,

којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације,  као  и цртеже са
мерним котама;

• Приложити   извештај  о  испитивању    акредитоване  лабораторије,  да  ваздушни
вентили  испуњавају  важећи стандард  SRPS EN 12266-1 (општи  део)  за  радни
притисак NP10, издат  од стране  акредитованог  тела  за  оцењивање  усаглашености
(акредитованог у складу са ISO/IEC 17025);

• Приложити   домаћу  потврду  о  здравственој  исправности  издату  од  стране
акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старију
од 24 месеца од    датума предвиђеног зе отварање понуда;

• П р и л о ж и т и  ISO 9001:2008 (2015), ISO 14001:2004 и ISO 18001:2004 произвођача.

• Приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА:

А)  За навојне регулаторе притиска без манометра (Ø 1/2“ - Ø 2“):

Технички захтеви

а) Функција им је смањење и стабилизација улазног притиска, на одређени излазни притисак.
Могуће варијације улазног притиска, не смеју имати утицаја на стабилност намештеног 
излазног притиска.
б) Могућност максималног улазног притискадo 15 bari, уз могућност  прилагођавања 
притиска између 1 и 4 barа ( фабрички намештени на излаз 3 bara).

в) Регулатори притиска су без манометра, али са могућношћу уградње истог са радијалним 
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навојем fi 1/4“.

г) Материјал тела и поклопца је месинг у складу са стандардом SRPS EN 1652; (e) Ул азни 
и излазни навоји су унутрашњи у складу са SRPS EN ISO 228-1;
д) Заптивна гума EPDM према захтевимa SRPS EN 681-1.

Документација:

Обавезни докази тенхичке усаглашености:
а) Приложити каталог произвођача за све понуђене навојне регулаторе притиска, којим ће се
доказати тражени услови из техничке спецификације;
б) Приложити изјаву произвођача о усаглашености производа за NP10/16;
в )  П р и л о ж и т и  ISO 9001:2008 (2015)  произвођача.
г)  Приложити  овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –  фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Б) За прирубничке регулаторе притиска од (DN 50 mm - DN 150 mm):

1. Технички захтеви:
а) Функција им је смањење и стабилизација улазног притиска, на одређени излазни притисак.
Могуће  варијације  улазног  притиска,  не  смеју  имати  утицаја  на  стабилност  намештеног
излазног притиска.
б)  Могућност  максималног  улазног  притиска  до  16  bari,  уз  могућност  прилагођавања
излазног  притиска између 1  bara  и  8  bari.  Приликом поруџбине,  назначиће се захтевани
излазни притисак, на који ће се фабрички баждарити пре испоруке. Уз испоруку доставити
фабрички атест о баждарењу сваког испорученог регулатора притиска.
в) Материјал тела и поклопца је дуктил лив према SRPS EN 1563, пластифицирано споља и
изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона;
г) Улазна и излазна прирубница у складу са SRPS EN 1092-2 за NP10/16.

2. Документација:

Обавезни докази тенхичке усаглашености:

а) Приложити каталог произвођача за све понуђене прирубничке регулаторе притиска, којим
ће се доказати тражени услови из техничке спецификације, као и цртеже са мерним котама;

б) Приложити изјаву произвођача о усаглашености производа за NP10/16;

в) Приложити ISO 9001:2008 (2015)  произвођача.
г)  Приложити  овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –  фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

ХИДРАНТИ:

А) За подземне пожарне хидрантe DN 80:
1.      Технички  захтеви

• П о д з е м н и  п о ж а р н и   х и д р а н т  и з р а ђ е н   у  с к л а д у  с а  SRPS EN
14339, SRPS EN 1074-1 i SRPS EN 1074-6.

• Материјал израде главе,  стопе,  излазне „канџе“ и цеви (тела):  нодуларни (дуктил)
лив SRPS EN 1563, заштићени пластификацијом минимално 250 микрона;

• Уградна висина (укупна висина хидранта од почетка прирубнице до краја кључа у
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складу са SRPS EN 14339) : H1 = 500 mm;
• Прирубница DN 80 mm у складу са стандардом SRPS EN 1092-2, PN16;
• Излазна спојница („канџа“): прилагођена хидрантском наставку са улазом Б;
• Проток воде кроз пуни отвор хидранта: у складу са SRPS EN 14339;
• Сервис главне заптивне гуме треба да буде могућ без демонтаже главе хидранта;
• Систем затварача: једноструки (са једним затварачем);
• Дренажа воденог стуба по затварању протока: аутоматска;
• Намена  хидранта:  уградња  на  мрежи  са  питком  водом,  за  гашење  пожара  и/или

за пуњење цистерни за питку воду/прање улица, и/или за испирање водоводне мреже
осле радова.

2.  Документација:
Обавезни докази техничке усаглашености:

▪ Приложити  каталог произвођача (или извод каталога) за понуђене подземне
хидранте DN 80, као и цртеже са мерним котама;

▪ Приложити  сертификат  о  усаглашености  подземних  хидраната  са  SRPS EN
14339:2009 и извештај о испитивању подземних хидраната издат од стране тела
које  је  акредитовано  од  стране  АТС   или  важећи  сертификат  о  сталности
својстава којим сe доказује усклађеност подземних хидраната са EN 14339:2005
и извештај о испитивању подземних хидраната издат од стране нотификованог
тела из ЕУ.

▪ Приложити  изјаву  о  својствима  подземног  хидранта  издата  од  стране
произвођачa

▪ Приложити упутство произвођача за уградњу и употребу понуђених подземних
пожарних хидраната DN 80;

▪ Приложити важећи ISO 9001:2008 (2015) произвођача и понуђача.
▪ Приложити важећи ISO 14001 произвођача.
▪ Приложити OHSAS 18001 произвођача
▪ Приложити  извештај  о  испитивање  здравствене  исправности  хидранта  о

нешкодљивости по здравље људи у контакту са питком водом издата од стране
лабораторије акредитоване од стране АТС за та испитивања не старије од једне
године

▪ Приложити извештај  о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда
SRPS EN 12266-1:2005 за NP=16,  издата од стране лабораторије акредитоване
од стране АТС за та испитивања не старије од три године

▪ Приложити  овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци   –
фотокопија (оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

B) За надземне пожарне хидранте:
1. Tехнички захтеви:

1. Надземни пожарни хидрант израђен у скаду са SRPS EN 14384, SRPS EN 1074-
1 и SRPS EN 1074-6;

2. Тип хидранта: ломљиви (са ломљивом прирубницом);
3. Материјал израде главе и стопе хидранта: дуктилни лив;
4. Материјал израде тела (главне цеви хидранта) нерђајући челик
5. Улазна прирубница DN 80 mm у складу са  важећим SRPS EN1092-2 за NP=16;
6. Висина  надземног  хидранта  од  улазне  прирубнице  до  излазних  спојница

H=1800 mm
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7. Излазне ватрогасне „брзе“ алуминијумске спојке и одговарајући поклопци: за
DN 80 су 2 x C(52) + 1 x B(75)

8. Проток воде кроз пуни отвор хидранта: у складу  са SRPS EN 14384, а према
захтеваним излазима из претходне тачке;

9. Сервис главне заптивне гуме вентила мора бити могућ без демонтаже главе
хидранта;

10. Систем затварача: једноструки (са једним затварачем);
11. Дренажа воденог стуба по затварању протока: аутоматска;
12. Намена хидранта: уградња на мрежи са питком водом, за гашење пожара и/или

за пуњење цистерни за питку воду/прање улица, и/или за испирање водоводне
мреже после радова.

2. Документација:  
Обавезни докази тенхичке усаглашености:

1. Приложити  каталог  произвођача  (или  извод  каталога)  за  све  понуђене
надземне пожарне хидранте, као и цртеже са мерним котама;

2. Приложити  сертификат  о  усаглашености  подземних  хидраната  са  SRPS EN
14384:2009 и извештај о испитивању подземних хидраната издат од стране тела
које  је  акредитовано  од  стране  АТС  или  важећи  сертификат  о  сталности
својстава којим се доказује усклађеност подземних хидраната са EN 14384:2005
и извештај о испитивању подземних хидраната издат од стране нотификованог
тела из ЕУ.

3. Приложити изјаву о сталности  својстава подземног хидранта издату од стрane
произвођача

4. Приложити упутство произвођача за уградњу и употребу понуђених надземних
пожарних хидраната;

5. Приложити важећи ISO 9001:2008 (2015) произвођача.
6. Приложити важећи ISO  14001 произвођача
7. Приложити OHSAS 18001 произвођача
8. Приложити  извештај  о  испитивање  здравствене  исправности  хидранта  о

нешкодљивости по здравље људи у контакту са питком водом издата од стране
лабораторије акредитоване од стране АТС за та испитивања не старије од једне
године

9. Приложити извештај  о испитивању хидранта у складу са тачкама стандарда
SRPS EN 12266-1:2005 за NP=16 издата од стране лабораторије акредитоване
од стране АТС за та испитивања не старије од три године

10. Приложити  овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –
фотокопија (оригинал се прилаже у случају потписа уговора).

Понуђач је  у обавези да приликом подношења понуде достави узорке који су наведени у
обрасцу “Структура цене” и исти ће чинити саставни део понуде, у складу са чланом 77, став
2, тачка 5 Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да приликом достављања узорака исте обележи на следећи начин:
„Узорак за јавну набавку добара ЈН бр 16/2020- Материјал за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације _____________ (назив партије) ____________ (назив узорка) – НЕ
ОТВАРАТИ!”
На полеђини узорка обавезно назначити назив и седиште понуђача, као и име и презиме и
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телефон особе за контакт.
Понуђач   је  у  обавези  да  достави  по  један  комад  захтеваних  узорака,  СА ВИДЉИВИМ
ИЗЛИВЕНИМ ЛОГОМ понуђеног произвођача.

Неповратни вентили од нодуларног лива са клапном или куглом (DN 80 mm - DN 300
mm)
1.  Технички захтеви:
a) Неповратни вентил је израђен од нодуларног лива у складу са стандардом SRPS EN 1563
или  одговарајућим,  пластифицирано  споља  и  изнутра  слојем  дебљине  минимално  250
микрона;
б) Уградне мере вентила су у складу са важећим SRPS EN 558-1, серија 43;
в) Прирубнице су у складу са важећим SRPS EN 1092-2;
г) Диск клапне је од нерђајућег челика потпуно вулканизован EPDM гумом.
д) Кугла је од Al,  потпуно обложена са EPDM.

2.      Документација:  

Обавезни докази техничке усаглашености:
1.Приложити  каталог  произвођача  за  понуђене  неповратне  вентиле  којим  ће  се  доказати
тражени услови из техничке спецификације, као и цртеже вентила са мерним котама;
2. Приложити   извештај  акредитоване  лабораторије  да  су  вентили  израђени  и  испитани
у сагласности са  важећим стандардом SRPS 12266-1 зa NP=10, не старији од 3 године од
датума  предвиђеног  за  отварање  понуда.  Лабораторија  за  испитивање  треба  да  буде
акредитована према ст андарду    ISO/IEC 17025;
3.  Приложити  домаћу  потврду  о  здравственој  исправности  производа  издату  од  стране
акредитоване лабораторије (акредитација у складу са SRPS ISO/IEC 17025), не старију од 36
месеци од датума предвиђеног за отварање понуда;
4 .  П р и л о ж и т и  ISO 9001:2008 (2015) произвођача и понуђача.
5.  Приложити   овлашћење  произвођача  за  учешће  на  овој  јавној  набавци  –  фотокопија
(оригинал се прилаже у случају потписа уговора).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ
 ЗА ПАРТИЈУ 6. ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛИ, РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА, 

ХВАТАЧИ НЕЧИСТОЋЕ И ХИДРАНТИ

Р.бр. Назив материјала ЈМ Кол. Јединична цена
без ПДВ-а

Укупнана  цена
без ПДВ-а

6.1 Прирубнички ваздушни вентили

6.1.1 Ваздушни вентил Ø 5/4" ком 5

6.1.2 Ваздушни вентил Ø 6/4" ком 5

6.1.3. Ваздушни вентил Ø 2" ком 5

6.1.4. Ваздушни вентил DN 50 mm ком 2

6.1.5. Ваздушни  вентил  DN 80  mm  –
надземни

ком 3

6.1.6. Ваздушни  вентил  DN 80  mm  –
подземни

ком 5

6.1.7. Ваздушни вентил DN 100 mm ком 2

6.1.8. Лептирасти  затварач  међуприбнички  са
пнеуматским погоном Fi 150

ком 1

6.2 Регулатор притиска

6.2.1. Регулатор притиска Ø ½", са манометром ком 4

6.2.2. Регулатор  притиска  Ø  ¾",  са
манометром
(УЗОРАК : 1 КОМ)

ком 10

6.2.3. Регулатор притиска Ø 1", са манометром ком 10

6.3. Хидранти

6.3.1. Хидрант  подземни  DN 80  NP10,  H=500
mm
(RD=750) (УЗОРАК : 1 КОМ)

ком 5

6.3.2. Хидрант надземни DN 80 NP10, H= 1750
mm (RD=1000)

ком 5
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6.4. Регулатор нивоа

6.4.1 Регулатор нивоа DN 150mm ком 1

6.5. Вентил неповратни

6.5.1. Вентил неповратни DN 80 ком 5

6.5.2. Вентил неповратни DN 100 ком 5

6.5.3. Вентил неповратни DN 150 ком 5

УКУПНО:

ПДВ (20%):

ПАРТИЈА 1. УКУПНО:

                                                                             

 ________________________                                                           __________________________
  Место и датум                                                                                                           Понуђач

ПОДАЦИ О ПОРЕКЛУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

Р. бр. Назив Тип/фабр. ознака Произвођач

6.1. Прирубнички ваздушни вентили 

6.1.1 Ваздушни вентил Ø 5/4"

6.1.2 Ваздушни вентил Ø 6/4"

6.1.3. Ваздушни вентил Ø 2"

6.1.4. Ваздушни вентил DN 50 mm

6.1.5. Ваздушни  вентил  DN 80  mm  –
надземни

6.1.6. Ваздушни  вентил  DN 80  mm  –
подземни

6.1.7. Ваздушни вентил DN 100 mm

6.1.8. Лептирасти  затварач  међуприбнички  са
пнеуматским погоном Fi 150
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6.2 Регулатор притиска

6.2.1. Регулатор  притиска  Ø  ½",  са
манометром

6.2.2. Регулатор  притиска  Ø  ¾",  са
манометром
(УЗОРАК : 1 КОМ)

6.2.3. Регулатор притиска Ø 1", са манометром

6.3. Хидранти

6.3.1. Хидрант подземни  DN 80  NP10,  H=500
mm
(RD=750) (УЗОРАК : 1 КОМ)

6.3.2. Хидрант  надземни  DN 80  NP10,  H=
1750 mm (RD=1000)

6.4. Регулатор нивоа

6.4.1 Регулатор нивоа DN 150mm

6.5. Вентил неповратни

6.5.1. Вентил неповратни DN 80

6.5.2. Вентил неповратни DN 100

6.5.3. Вентил неповратни DN 150

        Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                           __________________________
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 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

1.1. Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1.
ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75.
ст. 1. т. 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 или
против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита  или  кривично  дело
преваре ( чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона);
3.   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије  ( чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона);
4.   Да  је  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

1.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су:
а) Кадровски капацитет: Да на дан отварања понуда има најмање 3 запослена, ангажована по
било ком основу у складу са Законом о раду;
б) Финансијски  капацитет: Да у претходне три обрачунске године (2019., 2018. и 2017.) није
пословао са губитком;
ц) Технички капацитет- Да располаже доставним возилом за превоз робе.

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 и услов
из  члана  75.  став  1.  тачка  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће  понуђач  извршити  преко
подизвођача. 
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. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних  и додатних услова за  учешће  у поступку предметне јавне набавке у
складу са чл . 77.  ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказати достављањем ИЗЈАВЕ ( Образац којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
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за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача
испуњава  заједно.У  том  случају  понуђач  је  дужан  да  за  подизвођача  достави  ИЗЈАВУ
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  за  подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. У том
случају ИЗЈАВА , мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је
документује на прописани начин.

Наручилац  је  пре  доношења одлуке  о  додели  уговора дужан да  од  понуђача,  чија  је
понуда  оцењена  као  најповољнија,  затражи  да  достави  копију  захтеваних  доказа  о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од
пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

    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 уверење 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
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месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3)  Услов из чл.  75.  ст.  1.  тач.  4) Закона -  Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија 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
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона /
5)   Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.  Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног  лица сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом.  Доказ  за
правна лица: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

Доказ за предузетнике: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  

Доказ за физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 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 (чл. 75. ст. 2. Закона )

1.2. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, да  понуђач
има   кадровски  капацитет,  односно  3  запослена,  доказује  се  достављањем  неоверених
фотокопија  уговора  о  раду,  фотокопија   М  образаца  или  одговарајућих  уговора  за  лица
ангажована по другом основу у складу са Законом о раду;
б) Финансијски  капацитет се доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке за
2017. и 2018. годину које издаје Агенција за привредне регистре, а за 2019. годину понуђач
може доставити потписане и оверене Биланс стања и Биланс успеха.
ц) Технички капацитет- Да располаже доставним возилом за превоз робе, понуђач доказује
достављањем очитане саобраћајне дозволе и изводом из пописне листе основних средстава
на дан 31.12.2019.  године уколико је  власник возила или копијом уговора о лизингу или
закупу уколико није власник доставног возила..
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.
Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен
конкурсном документацијом,  ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој  су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ,  осим уколико подноси електронску понуду када се доказ  доставља у изворном
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електронском облику.
Ако се  у  држави у  којој  понуђач има  седиште  не  издају  тражени докази,  понуђач може,
уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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.
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V a- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ
 УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________(навести  назив  понуђача)  у
поступку јавне набавке бр. 16/2020 - набавка  материјала за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

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

4.  Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).

Понуђач испуњава додатне  услове:

а) да испуњава кадровски капацитет, односно да на дан отварања понуда има најмање 3 радно
ангажована радника;

б) да у претходне три обрачунске године (2019, 2018. и 2017. ) није пословао са губитком;

ц) да располаже доставним возилом за превоз робе.

               Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                     __________________________

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

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

 

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке   број 16/2020- набавка материјала за одржавање и изградњу објеката
водовода и канализације испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) да 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)  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).
4)  да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада  и  заштити животне средине.

            Место и датум                                                                                Подизвођач

 ________________________                                                 ___________________________

                             

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача  
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На  основу  члана  15.  Закона  о  заштити  података  о  личности  понуђач
____________________________ потписује: 

ИЗЈАВУ О ПРИСТАНКУ НА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Изричито изјављујемо да дајемо пристанак да ЈКП „Водовод Ваљево“ (у даљем тексту
Наручилац)  може прикупљати и даље обрађивати наше податке о личности и то:  Назив
понуђача, Адреса и седиште понуђача, Матични број понуђача, Шифра делатности, Особа за
контакт,  Телефон  и  телефакс,  Електронска  пошта,  Порески  број  понуђача,  Број  текућег
рачуна,  Лице одговорно за потписивање уговора,  као и остале информације из конкурсне
документације.

Наведене податке дајемо Наручиоцу ради учествовања на јавној набавци број 16/2020 –
набавка водоводног материјала. 

ЈКП  „Водовод  Ваљево“   има  право  да  обрађује  наше  наведене  податке  у  циљу
спровођења  и  реализације  јавне  набавке  на  коју  конкуришемо.  Наше  податке  могу
проверавати, копирати, оцењивати, електронски и физички складиштити и чувати у складу са
Законом о заштити података о личности и потребама јавне набавке број 16/2020.

Свесни смо да имамо право на опозив пристанка за обраду података о личности у складу
са  Законом  о  заштити  података  о  личности,  као  и  правних  последица  таквог  опозива  –
елиминисање из даљег поступка јавне набавке.

Упознати смо са правима које имамо по Закону о заштити података о личности у случају
да наручилац ” недозвољено обрађује наше податке. 
       

       Место и датум                                                                                       Понуђач

 ________________________                                                     __________________________
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VI- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик на којем мора да буде састављена понуда 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и рок за подношење понуде 
Понуда се подноси непосредно (лично)  или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод Ваљево“,
Вука Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ понуда за јавну набавку бр.
16/2020– Набавка водоводног материјала, партија/е  бр.________”
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и број телефона контакт особе. 
Понуде се достављају у ковертама затвореним на  начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико коверта не буде запечаћена и
обележена  као  што  је  прописано  Наручилац  неће  одговарати  за  достављање  понуде  на
погрешно место или превремено отварање исте.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да
се  не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или  замењивати  појединачни  листови.  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.  Понуђач
треба  да  достави  понуду  у  писаном  облику.  Понуда  мора  бити  написана  јасно  и
недвосмислено. Обрасце, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи
попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује.  Свако
бељење или подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача.
Понуда  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до  21.9.2020.
године  до  11.00  часова.  Неблаговремене  понуде  биће  враћене  понуђачу  неотворене.
Исправном понудом сматра се понуда која испуњава све услове које предвиђа Закон о јавним
набавкама и конкурсна документација.
Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена
према упутству наручиоца.

3. Партије
Јавна набавка је обликована по  партијама. Понуђач  може да поднесе  понуду за једну, више
или  за све партије. Понуђач је дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређену партију.
У случају да понуђач  поднесе  понуду за више партија, понуда мора бити дата тако да се
свака партија може оцењивати посебно.
Свака партија може бити предмет посебног уговора.
Партије  су  недељиве,  понуда  мора  обухватити  све  елементе  једне  партије.  У  случају  да
понудом нису обухваћене све ставке једне партије понуда се одбија као неисправна.

4. Могућност подношења понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
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доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод Ваљево“,  Вука
Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Измена понуде за  ЈН бр. 16/2020 - Набавка водоводног материјала- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за  ЈН бр. 16/2020 - Набавка водоводног материјала- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
Опозив понуде за  ЈН бр. 16/2020- Набавка водоводног материјала- НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена  и  допуна  понуде  за   ЈН бр.  16/2020 -  Набавка  водоводног  материјала-  НЕ
ОТВАРАТИ“ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. Учествовање  у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или  као подизвођач, нити исто лице
може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси  понуду, односно да ли  понуду
подноси самостално, или као заједничку понуду, или  подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем
Уколико   подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да у Обрасцу понуде   наведе да
понуду  подноси  са подизвођачем,  проценат укупне вредности јавне набавке ( не већи од
50%) који поверава подизвођачу и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и
назив и седиште  подизвођача.
За  сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75
ст.1.(тачке 1-4)  Закона о  јавним набавкама,  као  и  доказ  из  истог  члана (тачка 5  )  за  део
набавке који ће извршити подизвођач.
У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава и потписује  понуђач, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за  добро извршење посла,  без обзира на  број
подизвођача.
Понуђач  је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.
Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова
ангажује и подизвођача није дозвољено.

8. Подношење заједничке понуде
Уколико  група  понуђача  подноси  заједничку  понуду,  саставни  део  понуде  мора  бити
Споразум којим се понуђачи из групе  понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:
1.Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
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2. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1.т.1-4.
Закона о јавним набавкама, а услов из чл. 75. став1. Тачка 5. дужан је да испуни понуђач
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке. 
Све  обрасце  у  понуди  и  уговор  са  наручиоцем  потписује  понуђач  који  је  у  обрасцу  у
конкурсној документацији  и Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име  задругара.
Ако задруга  подноси понуду   у своје име за обавезе из поступка  јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга  подноси заједничку  понуду   у  име  задругара за обавезе из поступка  јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин  и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је до  45 дана од дана испоставе фактуре од стране  добављача.   Плаћање се
врши уплатом на рачун добављача.
Понуђачу није дозвољено тражити аванс.
9.2.  Захтев у погледу рока и места испоруке:
Испорука  се  врши  сукцесивно,  у  складу  са  потребама  наручиоца  током  12  месеци  од
закључења уговора. Рок испоруке не може бити дужи од 48 часова од издавања наруџбенице.
Место испоруке је магацин наручиоца у ул. Бранка Радичевића бр. 19 у Ваљеву.
9.3. Захтев у погледу рока  важења понуде
Рок важења понуде  је најмање 60 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуде чији је 
рок важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.

10.Начин на који мора бити изражена цена у понуди
Цене у понуди  исказују се у динарима. Цена се наводи  са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За
оцену понуде у обзир ће се узимати цена без пореза на додату вредност.
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл.  92.  Закона о
јавним набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу
на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима. 

11.  Подаци  о  државном  органу  или  организацији,  односно  органу  или  служби
територијалне аутономије  или локалне  самоуправе где  се  могу благовремено добити
исправни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне  средине,  заштити  при
запошљавању,  условима  рада  и  сл.,  а  који  су  везани  за  извршење уговора  о  јавној
набавци
Подаци у  вези  са  пореским обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи  Министарства
финансија, интернет адреса: www.порескауправа.гов.рс. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и
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заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса-www.мерз.гов.рс
и у  Агенцији за заштиту животне средине,  ул.  Руже Јовановића бр.  27а,  11160 Београд,
интернет адреса- www.сепа.гов.рс.
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству
рада,  запошљавања  и  социјалне  политике,  ул.  Немањина  бр.11,  11000  Београд,
www.minrzs.gov.rs .

12.  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  на  располагање
понуђачима, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације.

13.  Подаци  о  врсти,  садржини,  начину  подношења,  висини  и  роковима  обезбеђења
испуњења обавеза понуђача

Понуђач  се  обавезује  да  ће,  на  име  гаранције  за  добро  извршење  посла,  у  тренутку
закључења  Уговора  наручиоцу  предати  бланко  сопствену  меницу  која  мора  бити
евидентирана у  Регистру меница и  овлашћења Народне банке Србије,  оверена печатом и
потписана  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање.  Уз  меницу  се  доставља  менично
овлашћење на износ од 10%  уговорене вредности без ПДВ-а. Рок важности менице мора
бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. По истеку уговора наручилац
ће меницу вратити понуђачу.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне  банке  који  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу  -писму  и  фотокопија  ОП
обрасца (обрасца са наведеним лицима за заступање понуђача).
Средство  обезбеђења  наручилац  ће  активирати  уколико  снабдевач  не  испоручи  добро
уговореног квалитета, уколико не поштује уговорени рок испоруке  и укулико не испоштује
цене уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање.

14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке  и  неправилности у  конкурсној  документацији,  најкасније  5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево” Вука Караџића
26, Ваљево, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације  за ЈН 16/2020“
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
путем електронске поште или путем факса радним даном у току трајања радног времена
наручиоца од 07.00 часова до 15.00 часова, примљени захтев ће бити евидентиран са датумом
када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
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путем електронске поште  или путем факса нерадним даном, или  радним даном након истека
радног времена наручиоца, то јест након 15.00 часова, примљени  захтев ће бити евидентиран
следећег радног рана.
Особа  за  контакт:  Гордана  Божић,  број  факса:  014/244-508,  e-mail:
gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,
односно његовог подизвођача

Наручилац може после отварања понуде, да у писаном облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна  додатна објашњења или је  потребно извршити
контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће   понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу да
изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може уз  сагласност понуђача да  изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичних и укупне цене, меродавна је  јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

16. Негативне референце и  додатно обезбеђење уговорних обавеза понуђача који се 
налазе на списку негативних референци
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке: 
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио  неистините  податке  у  понуди или  без  оправданих  тазлога  одбио да  закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а који су се односили на исти
предмет јавне набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњавања битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6)  доказ о ангажовању лица која нису означена као чланови групе понђача на  извршењу
уговора о јавној набавци.
7) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором.
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1., који се
односи на поступак који је  спровео,  или уговор који је  закључио други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан. 
Наручилац  може  одбити  понуду  и  у  случају  заједничке  понуде  групе  понуђача  уколико
утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

17.  Врста  критеријума за  доделу  уговора,  елементи критеријума на  основу  којих  се
додељује  уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент  критеријума
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена  понуде која се рангира

18.  Елементи  критеријума на основу којих ће наручилац доделити  уговор уколико
постоје две или више понуда са  истим бројем пондера 
У случају да две понуде имају исти број пондера,  повољнија је она  са дужим гарантним
роком.
Уколико две понуде имају исти број пондера и исти гарантни рок, повољнија је она којом је 
понуђен краћи рок испоруке.

19.  Одбијање понуда
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Поштовање 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 и прописе о заштити животне средине, као
и да гарантује да нема забрану обављања делатности важећу у време подношења понуде.
(Образац Изјаве- поглавље XI)

21 Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
Понуђач  сноси трошкове накнаде за  коришћење патената,  као и  одговорност за  повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

22. Обустава поступка јавне набавке
На  основу  члана  109.  Закона  о  јавним  набавкама  наручилац  доноси  одлуку  о  обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који  се  нису  могли  предвидети  у  време  покретања  поступка  и  који  онемогућавају  да  се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
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набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац  ће  у  одлуци  о  обустави  поступка  јавне  набавке  одлучити  о  трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

23. Начин и рок за  подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео, или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.   
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 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  седам  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуда, а  у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку
ако је примљен од стране наручиоца три дана пре подношења понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за  подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  става  3.  члана  149.  Закона,  сматраће  се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а
у  складу  са  одредбама  члана  150.  Закона.  Уколико  наручилац  одлучи  да  заустави  даље
активности  у  случају  подношења захтева  за  заштиту  права,  дужан је  да  у  обавештењу о
поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне
набавке.  
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 десет  дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке
мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основи оквирног споразума у складу
са чланом 40а Закона.   
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  захтева  из  става  3.  и  4.  члана  149.  Закона,  а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се
не могу оспоравати радње наручиоца за које је  подносилац захтева знао или могао знати
приликом подношења претходног захтева.   
Захтев за заштиту права мора да садржи: 1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за
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контакт;  2)назив и адресу наручиоца;  3)податке о јавној набавци која је предмет захтева,
односно о одлуци наручиоца;  4)повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  6)потврду о уплати таксе из члана 156.овог
Закона;  7)потпис подносиоца.   
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све елементе од тачке 1. до 7., наручилац
ће такав  захтев  одбацити закључком.Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева  и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
120.000,00 динара у складу чланом 156. закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 , позив на број (број јавне набавке) сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив
наручиоца са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне  набавке),  корисник:  буџет  Републике  Србије.  Поступак  заштите  права  понуђача
регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.  

24. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач
којем је  додељен уговор одбије  да  закључи уговор о  јавној  набавци,  наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3.
овог  члана  због  методологије  доделе  пондера  потребно  утврдити  првог  следећег
најповољнијег  понуђача,  наручилац  ће  поново  извршити стручну  оцену  понуда  и  донети
одлуку о додели уговора.
У случају да је поднета само једна понуда  Наручилац може закључити  уговор  пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр.  _______________  од  _________________  за  јавну  набавку  материјала  за
одржавање  и  изградњу  објеката  водовода  и  канализације  за  ЈКП  „Водовод  Ваљево“,  ЈН
16/2020

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО  
     Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ     

  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понудеи 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 подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће 
извршити подизвођач

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 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број 

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Напомена: 

Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они  понуђачи  који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
         

Назив партије Тражени подаци: Понуђено

Партија 1

Спојке за репарацију цеви
без сечења цеви

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место испоруке Магацин наручиоца

Партија 2

 Ливени поклопци и
сливничке решетке

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место испоруке Магацин наручиоца

Партија 3

Еластичне спојнице

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место испоруке Магацин наручиоца

Партија 4

Материјал за
електрофузионо 

заваривање

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде
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Место испоруке Магацин наручиоца

Партија 5

Затварачи и модуларни
комби вентили

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место испоруке Магацин наручиоца

Партија 6

Ваздушни вентили,
регулатори притиска,
хватачи нечистоће и

хидранти

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок испоруке (не дужи од 48
часова)

Рок плаћања

Гарантни рок

Рок важења понуде

Место испоруке Магацин наручиоца

                                                              
                    Датум                                                                                    Потпис понуђача

 ___________________________                                                 ___________________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни 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  сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити  и
потписати  образац понуде.
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА 
   о набавци материјала за изградњу и одржавање објеката водовода и канализације

Закључен између уговорних страна: 

1.  ЈКП „Водовод Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ: 100070077, матични
број:  07136277,   кога  заступа  директор Ђорђе Милановић,   дипл.екон.  (  у  даљем тексту
Наручилац)

2.  Предузећа_______________________,  са  седиштем  у  ________________,
ул.________________бр._____  ПИБ:______________,  матични  број  _____________,  текући
рачун  бр.  ___________________  код  ________________  банке,  кога  заступа
_______________________ ( у даљем тексту  Испоручилац)

3.______________________________________________________________________________
_________________________________________________________  (Подизвођач, члан групе
понуђача)

                                                          

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-  да  је  Наручилац  на  основу  чл.  32.  Закона  о  јавним  набавкама  спровео  поступак  јавне
набавке у отвореном поступку ЈН 16/2020.
-  да  понуда  Испоручиоца  бр.  16/2020_______(  биће  преузето  из  понуде)  од  ______.2020.
године у потпуности одговара  захтевима Наручиоца,  те да иста представља саставни део
овог уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:
Предмет уговора је купопродаја  материјала за изградњу и одржавање објеката водовода

и канализације,  у свему према спецификацији Наручиоца из конкурсне документације  за
партију/е_______, а која представља саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Количина:
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора

буде одређена у складу са стварним потребама Наручиоца.

Члан 4.

Цена:
      Укупна уговорена вредност добара утврђена је према фиксним јединичним ценама из
прихваћене понуде.Уговорену вредност чини:
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Партија 1: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.
Партија 2: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.
Партија 3: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.
Партија 4: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.
Партија 5: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.
Партија 6: цена предмета уговора из чл. 2.  овог уговора у износу од ____________динара и
порез на додату вредност (ПДВ) у износу од  ___________ динара, тако да укупна уговорена
вредност износи ____________  динара.

Члан 5.

 У цену су поред вредности предметних добара урачунати царински трошкови, трошкови
транспорта и сви пратећи трошкови везани за испоруку франко магацин Наручиоца.

Уговорне стране су сагласне да,  у  складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама,
након  закључења  овог  Уговора  без  претходног  спровођења  поступка  јавне  набавке  могу
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално
до 5 % укупно уговорене вредности из става 1. овог члана.
          У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс овог уговора, којим
ће регулисати повећање уговорене вредности.

Члан 6.
Услови плаћања:

 Наручилац се обавезује да плати износ наведен на оригиналном рачуну Испоручиоца у
року до 45 дана   од дана  пријема оригиналног  рачуна. 

Члан 7.
Рок испоруке:
           Испоручилац је дужан да предметна добра  испоручи  према  потребама Наручиоца,  а
у року од ______  дана  (не дужем од 48 часова) од позива за испоруку.
          Испоручилац се обавезује да ће добра из члана 2. испоручити у магацин Наручиоца, на
адресу: ул. Бранка Радичевића бр.19,  у радно време Наручиоца, од 7-15 часова.

Члан 8.
Уговорна казна:

Уколико  Испоручилац  својом  кривицом  не  изврши  испоруку  у  уговореном  року,
платиће Наручиоцу на име уговорне казне 2‰ од вредности добра које касни са испоруком,
за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 5% од укупне уговорене
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вредности добра (са ПДВ-ом). 
Наручилац има право да наплати уговорну казну без посебне сагласности Испоручиоца

умањењем износа за уплату по фактури испостављеној од стране Испоручиоца.

Члан 9.
Квалитет:
         Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима
и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, да уз добра достави атесте
и осталу документацију којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима
Наручиоца из тендерске документације и позитивним прописима.

У  моменту  преузимања  добара  испоручених  на  основу  поруџбенице  овлашћена  лица
Наручиоца врше сравњење испоручене количине са подацима из поруџбенице и визуелни
преглед добара. Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету,  Наручилац
има право да их не прими и врати Испоручиоцу, о чему ће сачинити записник, као и да по
овом основу изврши смањење укупне уговорене цене. 

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.
Накнадно уочене недостатке и скривене мане на предметном добру Наручилац може да

пријави у моменту откривања истих, а Испоручилац је дужан да  о свом трошку, најдуже у
року од 8 (осам) дана  рекламирана добра замени  новим добрима одговарајућег квалитета.

Члан 10.

Гарантни рок за испоручена добра:
Гарантни рок за испоручена добра је ______________ месеци,  и исти почиње да тече

од дана када је потписан документ о преузимању добара из чл. 2. овог уговора.

Члан 11.
 Средство обезбеђења:
          Испоручилац се обавезује да ће у тренутку закључења уговора, на име гаранције за
добро извршење  посла,  наручиоцу  предати  бланко  сопствену   меницу  евидентирану  у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,  са меничним овлашћењем на износ у
висини 10% од вредности уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз меницу
мора бити достављена копија картона  депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју  је  Испоручилац навео  у  меничном овлашћењу-писму у  корист:  ЈКП „Водовод
Ваљево“ и потврда о регистрацији менице.
       Меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана од истека рока за
извршење уговорених обавеза.

 Члан 12.
Виша сила:
          Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе. Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме
количине добра утврђене овим уговором за време њеног трајања. 

Као  виша  сила  сматрају  се  непредвиђени  природни  догађаји  који  имају  значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и околности које
су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених обавеза, које
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Испоручилац није могао спречити, отклонити или избећи. 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним

путем  другу  уговорну  страну  о  настанку  ,  врсти  и  трајању  више  силе  уколико  се  њено
трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више
силе.

За време трајања више силе прва и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
          У  случају  да  догађај  више  силе  спречавају  уговорне  стране  да  извршавају  своје
обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог
Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и
дужна је д о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.

Члан 13.
Трајање уговора:

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица, а најраније
7.11.2020. године и предаје наручиоцу средства обезбеђења из чл. 11. овог уговора   и  траје
12 месеци  рачунајући од дана  ступања  уговора на снагу. 

Утрошком  средстава  Наручиоца  у  износу  уговорене  вредности  из  чл.  4.  ст.  1.   овог
уговора,  пре  истека  рока од  12 месеци,  овај  уговор престаје  да  важи,  о  чему Наручилац
писменим путем  обавештава Испоручиоца.

Уколико се уговорена вредност не исцрпи током 12 месеци, важност уговора се може, на
захтев наручиоца, продужити  најкасније до  31.12.2021. године.

Члан 14.
Остале одредбе:
      Средства за реализацију овог уговора  су обезбеђена Програмом пословања ЈКП „Водовод
Ваљево“ за 2020. годину. Реализација овог уговора у 2021. години ће зависити од обезбеђења
средстава за ту намену  Програмом пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2021. годину. 

 За све остало што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно,  а у
случају да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.                                      
                   

   Испоручилац                                                                                    Наручилац
                                                                                                               ЈКП „Водовод Ваљево“
  ______________________________                              _______________________________
                                                                                                         Ђорђе Милановић,  дипл. екон.
Напомена: 
Модел уговора мора да буде  попуњен у свим ставкама и  потписан од стране овлашћеног
лица,  чиме сепотврђује  да је   понуђач сагласан са садржином модела уговора.  У случају
подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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IХ     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чл.  88.  Закона  о  јавним  набавкама  (Сл.  Гласник  РС  124/12,  14/2015  и
68/2015),  као и чл.  6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.
Гласник РС 29/13), у јавној набавци,  достављамо образац  са структуром трошкова припреме
понуде за ЈН бр. 16/2020 -набавка материјала за одржавање и изградњу објеката водовода и
канализације.      

За  припремање  понуде  за  ЈН  16/2020  понуђач  _____________________________  из
_________________________ је имао следеће трошкове:

Назив припремне радње Цена

1

2

3

4

5

6

УКУПНО

Напомена: У складу са чл. 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и 
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити накнаду трошкова од 
наручиоца.

     Место и датум:                                                                                               

______________________                                                     ______________________________   
                                                                                               / потпис овлашћеног лица понуђача/
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X  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

     У складу са чл. 26.  Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 68/15), као и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13, 86/15),
понуђач ________________________________________  даје 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у
поступку јавне набавке водоводног материјала за наручиоца ЈКП „Водовод Ваљево“, ЈН бр.
16/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

                                                                                                

     Место и датум:    

______________________                                                    ______________________________   
                                                                                                / потпис овлашћеног лица понуђача/
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________ у поступку јавне набавке водоводног
материјала бр. 16/2020,  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
    

                      Датум                                                                                           Понуђач

________________                                                        __________________

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