
Партија 5:  ЦЕВИ И СПОЈНИ МАТЕРИЈАЛ ОД PVC И PP ЗА УЛИЧНУ 

КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 

 PVC КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 

 

ОПШТЕ 

 

Све цеви и спојни елементи од неомекшаног поливинилхлорида (PVC) за уличну фекалну 

канализацију, обухваћени овим уговором, морају бити првокласни, сферни, подједнаке 

дебљине, без вишка материјала (пуцни), шупљина у материјалу и других недостатака, а 

хемијска и механичка својства материјала  од којих се цеви и спојни елементи израђују 

морају да одговарају условима у којима ће се користити. Уз понуду треба приложити 

одговарајући атест за материјал од кога се цеви израђују. 

Цеви за уличну канализацију се испоручују са натичним наглавком. 

 

Уговором је предвиђена испорука и достава, до магацина ЈКП „Водовод Ваљево“, Ваљево, 

свих цеви и спојних елемената. 

 

Материјали који су у контакту са водом не смеју бити токсични и  не смеју утицати на 

квалитет отпадне воде која се одводи на Постројење за пречишћавање отпадних вода. 

 

Добављач има обавезу, када то представник купца захтева, да обезбеди анализу материјала 

коју је извршио произвођач. 

 

РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРДИ 

Испоручене цеви треба да буду у складу са стандардом  SRPS EN 13476-2. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ЦЕВИ 

Најмање на сваки метар дуţине цеви стављају се следеће трајне ознаке : 

1. врста материјала ( PVC) 

2 .ознака називног пречника, у mm, 

3. ознака серије (S20 ili S25), 

4. ознака стандарда EN 13476-2 

5. назив и седиште или регистровани знак произвођача, 

6. година производње. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач има обавезу да наручиоцу достави: 

Извештај о испитивању којим се доказује да су понуђене цеви у складу са  SRPS EN 

13476-2 или одговарајућим, издат од акредитоване лабораторије, која је акредитована 

по ISO/IEC  17025, не старији од 5 година од  датума предвиђеног за отварање понуда;  

Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације 

ISO 9001:2008 (2015) сертификат за произвођача цеви. 

Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се  

прилаже у случају потписа уговора). 

 

 ДВОСЛОЈНА ЦЕВ- PP КОРУГОВАНА 

 ОПШТЕ 

 Двослојна цев, која има спољашњу површину таласасту и унутрашњу површину 

глатку. Израђена је из полипропилена. Цеви морају бити од  полимера, који се употребљавају 



у производњи и дају производу високу отпорност према оштећењима цеви и код ниских 

температура. Уједно морају да задржавају одлицну отпорност на хемијске спојеве и абразију. 

Цеви морају бити усклађене са EN нормама - SRPS EN 13476-3. 

Морају се једноставно и сигурно руковати и уградјивати. Морају имати одлична хидраулична 

својства и   постојаност на инкрустрацију. Морају бити   хемијски и биолошки инертне, са 

одличним механичким својствима посебно код ниских температура. Морају имати   високу 

температурну постојаност - отпорне на температуре од 40°C, краткотрајно и до 60°C. 

Цеви се стандардно испоручују разреда 4 kN/m² и 8 kN/m².Дужина цеви је 6 m 

  

РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРДИ 

Контрола квалитета се врши по SPRS EN 13476-3. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач има обавезу да наручиоцу достави: 

 

Извештај о испитивању који доказује да сu PP цеви произведене у складу са  

стандардом SPRS EN 13476-3 или одговарајућим, издат од акредитоване лабораторије, која 

је акредитована по ISO/IEC 17025, не старији од 5 година од  датума предвиђеног за 

отварање понуда; 

 

Каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације 

ISO 9001:2008 (2015) сертификат за понуђача. 

 

Овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се  

прилаже у случају потписа уговора). 

 

PP РЕВИЗИОНЕ ШАХТЕ     
 

PP сливничке шахте (пролазне и сабирне),употреба је за фекалну и кишну канализацију. 

Материјал израде PP(полипропилен). Тело и прикључци израђени методом бризгања (не 

варењем), са ребрастим ојачањем споља. Унутрашњи пречник сливника шахте је округлог 

обликa  fi 400mm. Висина сливничке шахте је не мања од 500mm, на врху шахте је припрема 

зa настављање висине помоћу PP коруговане цеви fi 400mm. Улазни и излазни прикључци 

прилагођени за спајање сa PVC глатким канализационим цевима. Пролазна сливничка шахта 

има један улазни и један излазни прикључак у правцу. Сабирна сливничка шахта има три 

улазнa прикључка (по 45 степени један у односу на други) и један излазни прикључак у 

правцу средњег улазног. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог / извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно 

обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказивати захтевани услови 

техничке спецификације. 

2. Доставити потврду о квалитету којом се потврђује да  шахтови задовољавају захтеве 

важећег стандарда SRPS EN 13598-2 nе старије од 5 година од дана објављивања позива за 

подношење понудан и конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке. 

Документ издат од стране машинског факултета у Београду или слично. 

3. Овлашћење произвођача за учeшће на овој јавној набавци – фотокопија (оригинал се 

прилаже у случају потписа уговора). 
4. ISO 9001:2008 (2015) важећи сертификат за понуђача. 

 

 





 


