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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 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. 29/2013),
Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број 3/20,  чији  је  деловодни  број  1355/1 и  Решења  о
образовању комисије за јавну набавку 3/19 чији је деловодни број 1355/2 , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 за јавну набавку водоводног и канализационог материјала

ЈН бр. 3/20
Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3

III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара

4

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

26

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 28
VI Образац понуде са структуром ценe и упутством како да се 

попуни
34

VII Модел уговора 70
VIII Образац трошкова припреме понуде 76
IX Образац изјаве о независној понуди 77
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 78
XI Образац изјаве о достављању средства финансијског 

обезбеђења
79

XII Mенично овлашћење 80
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД“ БОР
Адреса: Чочетова 16, 19210 Бор                                                                                                        
Интернет страница:  www.vodovodbor.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/20 су добра  – Водоводни и канализациони материјал

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба) 
Сретко Вуковић, службеник за јавне набавке, e-mail адреса: vodovod_pravnasluzba@  mts  .rs   и Славиша
Кривељановић, шеф пијаће воде, e-mail адреса:vodovod_bor@mts.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/20 су добра- Водоводни и канализациони материјал на период од годину
дана.   
Обим  набавке  по  врстама  добара  исказан  је  у  конкурсној  документацији,  а  испоруке  се  врше  по
захтевима наручиоца, сукцесивно.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке:   Цевоводи, цревни системи, цеви, омотачи цеви и
сродни артикли – 44160000

2. Партије
Набавка је обликована у једанаест партија, и то:
 

1. Партија-  Куплунг и електрофузионе спојнице
2. Партија- Дводелна репарациона спојка, замена за жибо спојке без демонтаже цеви-са 

   ужом покривном површином до 250 мм и од 300-500 мм
3. Партија- Фитинзи и спојке
4. Партија- Фазонски комади
5. Партија- Вентили (месингани)
6. Партија- Арматуре,
7. Партија- Водоводне цеви од ПЕ 
8. Партија- Ливени фазонски комади са арматурама
9. Партија- Санитарија
10.  Партија - Пластични шахт поклопци, пластичне сливне решетке и glass газишта
11.  Партија – Ливени метални шахт поклопци 
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3. Процењена вредност јавне набавке 
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 8.000.000 динара, од тога:  

- за партију 1 -  700.000,00 динара без ПДВ-а,                                                                                         
- за партију 2 -  850.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 3 -  500.000,00 динара без ПДВ-а,

             - за партију 4 -  350.000,00 динара без ПДВ-а, 
             - за партију 5 -  850.000,00 динара без ПДВ-а,

- за партију 6 -  1.000.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 7 -  1.700.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 8 -  1.050.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 9 -  150.000,00 динара без ПДВ-а,
- за партију 10 - 650.000,00 динара без ПДВ-а и
- за партију 11 – 200 000,00 динара без ПДВ-а.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Понуђена добра  за  сваку партију морају у потпуности по квалитету да одговарају  захтевима
тражених стандарда из напомене наручиоца.

Партија 1- Куплунг и електрофузионе спојнице

Ред.
бр.

Опис добара Произвођач Јед.
мере

Кол. Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ

1. Куплунг спојница Ø1/2” ком. 1

2. Куплунг спојница Ø3/4” ком. 1

3. Куплунг спојница Ø1” ком. 1

4. Куплунг спојница Ø5/4” ком. 1

5. Куплунг спојница Ø6/4” ком. 1

6. Куплунг спојница Ø2” ком. 1

7. Куплунг спојница Ø63 ком. 1

8. Куплунг спојница Ø75 ком. 1

9. Куплунг спојница Ø90 ком. 1

10. Куплунг спојница Ø110 ком. 1

11. Куплунг спојница Ø125 ком. 1

12. Куплунг спојница Ø140 ком. 1

13. Куплунг спојница Ø160 ком. 1

14. Куплунг спојница Ø160 x 300 ком. 1

15. Куплунг спојница Ø150 “C” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

16. Куплунг спојница Ø100 “C” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

17. Куплунг спојница Ø80 “C” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

18. Куплунг спојница Ø 200 ком. 1

19. Куплунг спојница Ø225 ком. 1

20. Куплунг спојница Ø250 ком. 1
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21. Куплунг спојница Ø280 ком. 1

22. Куплунг спојница Ø300 “C” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

23. Куплунг спојница Ø350 “C” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

24. Куплунг спојница Ø350 “Д” за азбест-
цементне цеви

ком. 1

25. Куплунг спојница Ø350 “Д” за азбест-
цементне цеви необрађени део

ком. 1

26. Куплунг спојница Ø 270 за челик ком. 1

27. Куплунг спојница Ø 525 за челик            ком. 1

28. Куплунг спојница Ø 550 за челик ком. 1

ЕЛЕКТРОФУЗИОНА СЕДЛА ЗА ХДПE ЦЕВИ 
29. 63/32 ком. 1

30. 75/32 ком. 1

31. 90/32 ком. 1

32. 90/63 ком. 1

33. 110/32 ком. 1

34. 110/63 ком. 1

35. 125/63 ком. 1

36. 160/32 ком. 1

37. 160/63 ком. 1

38. 200/63 ком.

39. 225/32 ком. 1

40. 250-315/63 ком. 1

41. 400/3“ ком. 1

42. 400/2“ ком. 1

43. 400/160 ком. 1
СЕРВИСНИ ВЕНТИЛИ ОД ПЕ

44. DN 1" (cev OD = 32) ком. 1

45. DN 2" (cev OD = 63) ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ЕЛЕКТРОФУЗИОНА СПОЈНИЦА

46. 20 mm ком. 1

47. 25 mm ком. 1

48. 32 mm ком. 1

49. 40 mm ком. 1

50. 50 mm ком. 1

51. 63 mm ком. 1

52. 75 mm ком. 1

53. 90 mm ком. 1

54. 110 mm ком. 1

55. 125 mm ком. 1

56. 160 mm ком. 1

57. 225 mm ком. 1

58.  d 400 ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ЛУК – 90 степени

59. 25 mm ком. 1

60. 32 mm ком. 1

61. 40 mm ком. 1
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62. 50 mm ком. 1

63. 63 mm ком. 1

64. 75 mm ком. 1

65. 90 mm ком. 1

66. 110 mm ком. 1

67. 125 mm ком. 1

68. 160 mm ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ЛУК – 45 степени

69. 32 mm ком. 1

70. 40 mm ком. 1

71. 50 mm ком. 1

72. 63 mm ком. 1

73. 75 mm ком. 1

74. 90 mm ком. 1

75. 110 mm ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ЛУК – 30 степени

76. 90 mm ком. 1

77. 110 mm ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ Т-комад са електрозавојницама на сва три краја

78. 25 x 25 x 25 mm ком. 1

79. 32 x 32 x 32 mm ком. 1

80. 40 x 40 x 40 mm ком. 1

81. 50 x 50 x 50 mm ком. 1

82. 63 x 63 x 63 mm ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНА РЕДУКЦИОНА СПОЈКА

83. 25 x 20 mm ком. 1

84. 32 x 20 mm ком. 1

85. 32 x 25 mm ком. 1

86. 40 x 25 mm ком. 1

87. 40 x 32 mm ком. 1

88. 50 x 25 mm ком. 1

89. 50 x 32 mm ком. 1

90. 50 x 40 mm ком. 1

91. 63 x 32 mm ком. 1

92. 63 x 40 mm ком. 1

93. 63 x 50 mm ком. 1
ПРЕЛАЗНИ КОМАД СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА И СПОЉНИМ НАВИЈЕМ (PE - месинг)

94. 20/ 1/2" ком. 1

95. 25/ 3/4" ком. 1

96. 32/ 1" ком. 1

97. 40/5/4" ком. 1

98. 50/ 6/4" ком. 1

99. 63/ 2" ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНА КАПА

100. 32 mm ком. 1

101. 40 mm ком. 1

102. 50 mm ком. 1

103. 63 mm ком. 1

104. 90 mm ком. 1
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105. 110 mm ком. 1
ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ПРИКЉУЧАК

106. 400/2“ ком. 1

107. 350/3“ ком. 1

108. 350/2“ ком. 1
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

КУПЛУНГ РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА ПОЦ. ЗА ПЕ/ПВЦ И ЗА АЦ“Ц“

- Намена им је за репарацију прелома, напрслина и рупа на водоводним цевима НП=10

- Тело спојнице је од прохромског лима Č4572, дебљине 1mm, са ојачањима на оба краја - спојнице у
виду L профила од прохромског лима  Č4572, дебљине 3 mm.
- На телу трајно утиснут или одливен лого произвођача
- Вијци за затезање спојнице морају бити оргинални-фабрички са главом димензије М 10х70 или 60,
међусобно повезани прохромском  осовином за центрирање. Уместо оригинал описаних вијака никако се
не смеју користити навојне шипке.
-  Вијци су од прохрома у квалитету А2 а  навртке од прохрома А2 пресвучене трајним тефлонским
премазом или обичне челичне да не би дошло до заваривања (хладан вар).
- Гумена облога унутар спојнице је минималне дебљине 7mm тврдоће 60 шура за плитку воду.
- Стандардна дужина спојнице је 200 mm; опционо 300 или 400 mm мини спојнице од 1/2“ до 2“
- Тело спојнице је од прохромског лима  Č4572 дебљине 1mm из једног комада.
- Дужина спојнице је 100mm
- Вијци за  затезање спојнице  су  оргинал-фабрички са главом димензије  М10х60 или 70,  међусобно
повезан прохромском осовином за центрирање.
- За ПЕ/ПВЦ цеви према спољном пречнику у милиметрима
- За поцинковане цеви према унутрашњем пречнику у „цоловима“
- За азбест-цементне цеви тип „Ц“ или „Д“ према унутрашњем пречнику у милиметрима и минималне
дужине Л=200mm

Опште     карактеристике     ПЕ     електрофузионих     фитинга      

-  Сав полиетиленски електрофузионо варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100
бризгањем из једног комада за притиске НП 16 бари уз придржавање смерница „DVGW“ стандарда,
EN норми и важећих законских прописа у држави.
- Комплетан фитинг мора поседовати важеће сертификате 9001 и 14001, са налепљеним бар кодом за
унос података у машину на сваком појединачном комаду који садржи податке за заваривање и податке
за контролу, односно упаковану у пластичне кесе са утиснутим визуелним индикаторима контроле
квалитета заваривања и интегрисаним системом температурне компензације код које систем сам
одређује време заваривања на основу спојне температуре, типа и профила комада који се варе.
- Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење за употребу у
системима воде за пиће, а произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне
додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при заваривању. Истовремено електрофузионо
варени део фитинга, односно њихова електро завојница мора бити конструисана тако да директно
целом својом дужином належе на цев без слоја полиетилена на себи због брже и сигурније монтаже,
односно варења.
-Сви међународни издати сертификати који фитинг поседује да је безбедан у системима воде за
пиће као и одговарајуће потврде по истом морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
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Карактеристике     електрофузионих     огрлица     од     полиетилена:      

-ПЕ Електрофузионо варене огрлице за кућни прикључак морају бити испоручене са инетгрисаним 

ножем за бушење под притиском, монтажа на цев интегрисаноом  обујмицом  за брзо фиксирање огрлице без

завртња  и  навртки  на  којој  је  означен  баркод  за  заваривање  (до  д225), за  притиске  ПН16  бара,
произведена  од   материјала  класе  ПЕ100,  са  стандардним  пин  конекторима  пречника  4,0мм,  са
интегрисаним 

системом  температурне компензације (заваривање при спољној температури -10 С до +45 С уз 

аутоматску калкулацију трајања процеса заваривања), могућност динамичког праћења рада процеса

 варења, са дужином одвода минимум за два заваривања.

Карактеристике     кугластих     сервис     вентила     од     полиетилена:      

- Кугласти сервисни вентили за монтажу на прикључцима, такође произведени од PE 100 материјала
за PN притиске морају бити упаковани у кутије са свим визуелним индикаторима контроле
квалитета заваривања такође предвиђених за монтажу без додатних стега и алата и да се могу
спајати електрофузионим спојницама односно и сучеоним заваривањем. Кугласти вентили морају
бити предвиђени за  уградњу  у земљу без шахти и испоручују се са одговарајућом уградбеном
гарнитуром – комплет.

Доказивање тражених техничких услова који се односе  за електрофузионе  и сучеоне фитинге:

1. Достава важећих сертификата ИСО 9001 и ИСО 14001 за произвођача;

2. Достава  важећих  сертификата  ИСО  9001  и  ИСО  14001  за  велепродају  опреме  и
материјала за употребу у системима пијаће воде за понуђача

3. Прилог оргинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени комади
(уколико је на страном језику није потребан превод)

4. Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће
издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата за  сваку врсту
материјала  посебно,  са  прилогом  превода  свих  сертификата  и  потврда  на  српски  језик
оверених од стране овлашћеног судског тумача;

5. Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване лабораторије
(акредитација у складу са „ISO/IEC 17025“) не старија од 12 месеци од датума предвиђеног за
отварање понуда

6. Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног ПЕ100 гранулата;

7. Изјава произвођача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и стеге за
фиксирање  положаја  цеви  код  монтаже  спојница,  Т  комада,  редукција,  колена,  прелазних
комада исл.;

8. Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној
набавци;

9. Изјава понуђача да понуђени ПЕ електрофузиони и сучеони фитинг у карактеристикама
одговара траженим техничким условима, оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

10. Достава Упутства за монтажу на српском језику.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
     се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
     стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве
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     важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3
     године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.

Партија 2-Дводелна репарациона спојка, замена за жибо спојке без демонтаже цеви-са ужом
покривном површином до 250 mm и од 300-500 mm

Ред.
бр.

Опис добара Произвођач Јед.
мере

Количина Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Спојница за азбест цементне цеви

необрађени део Ø200Ц
ком. 1

2. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø350Ц

ком. 1

3. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø350Д

ком. 1

4. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø350Е

ком. 1

5. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø150Ц-жибо спој

ком. 1

6. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø200Ц-жибо спој

ком. 1

7. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø300Ц-жибо спој

ком. 1

8. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø350Ц-жибо спој

ком. 1

9. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø350Д-жибо спој

ком. 1

10. Спојница за азбест цементне цеви
обрађени део Ø500Ц-жибо спој

ком. 1

11. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø350Ц   Л 300-500

ком. 1

12. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø350Д   Л 300-500

ком. 1

13. Спојница за азбест цементне цеви
необрађени део Ø500Ц  Л 300-500

ком. 1

14. Спојница за ливено гвоздене цеви са
заптивањем оловом на наглавку  Ø250

ком 2

15. Спојница за ПВЦ  Ø450 kом 1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Спојнице  треба да буду израђене од  од сивог лива ознаке материјала EN - GJS -250(GG25) према 
стандарду SRPS EN 1561:2012, од нодуларног лива ознаке материјала  EN - GJS - 4 00(GGG4 0) или  EN -
GJS - 5 00(GGG5 0) према стандарду SRPS EN 1563:2013 или од  челика S235JRG2 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 - а  по стандарду SRPS EN 681 -1:2012,  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.
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Партија 3-  Фитинзи и спојке

Ред
бр.

                Назив добра Произвођач
Јед.
мере

Количина
Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Поцинкована цев Ø 3” m 5

2. Поцинкована цев Ø 2 1/2” m 10

3. Поцинкована цев Ø 2” m 10

4. Поцинкована цев Ø6/4” m 15

5. Поцинкована цев Ø5/4” m 20

6. Поцинкована цев Ø1” m 20

7. Поцинкована цев Ø3/4” m 20

8. Поцинкована цев Ø1/2” m 20

9. Поцинковано колено Ø 2” ком. 30

10. Поцинковано колено Ø6/4” ком. 20

11. Поцинковано колено Ø5/4” ком. 20

12. Поцинковано колено Ø1” ком. 50

13. Поцинковано колено Ø3/4” ком. 50

14. Поцинковано колено Ø1/2” ком. 50

15. Поцинковано колено Ø 2 1/2” ком. 5

16. Поцинковано колено Ø 3” ком. 5

17. Дупла нипла Ø2” ком. 20

18. Дупла нипла Ø6/4” ком. 40

19. Дупла нипла Ø5/4” ком. 60

20. Дупла нипла Ø1” ком. 50

21. Дупла нипла Ø3/4” ком. 70

22. Дупла нипла Ø1/2” ком. 70

23. Дупла нипла Ø 21/2” ком. 10

24. Дупла нипла Ø 3” ком. 10

25. “Т” комад Ø2” ком. 20

26. “Т” комад Ø6/4” ком. 10

27. “Т” комад Ø5/4” ком. 10

28. “Т” комад Ø1” ком. 10

29. “Т” комад Ø3/4” ком. 20

30. “Т” комад Ø1/2” ком. 20

31. “Т” комад Ø 21/2” ком. 5

32. “Т” комад Ø 3” ком. 5

33. Муфна Ø2” ком. 10

34. Муфна Ø6/4” ком. 15

35. Муфна Ø5/4” ком. 20

36. Муфна Ø1” ком. 10

37. Муфна Ø3/4” ком. 30

38. Муфна Ø1/2” ком. 20

39. Муфна Ø 21/2” ком. 15

40. Муфна Ø 3” ком. 10

41. Штопла Ø2” ком. 20

42. Штопла Ø3” ком. 10

43. Штопла Ø6/4” ком. 10
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44. ШтоплаØ5/4” ком. 10
45. Штопла Ø1” ком. 30
46. Штопла Ø3/4” ком. 25
47. Штопла Ø1/2” ком. 25
48. Холендер Ø3” ком. 4
49. Холендер Ø2” ком. 10
50. Холендер Ø6/4” ком. 10
51. Холендер Ø5/4” ком. 10
52. Холендер Ø1” ком. 10
53. Холендер Ø3/4” ком. 10
54. Холендер Ø1/2” ком. 10
55. Месингана спојница Ø2” ком. 10
56. Месингана спојница Ø6/4” ком. 10
57. Месингана спојница Ø5/4” ком. 10
58. Месингана спојница Ø1” ком. 10
59. Месингана спојница Ø3/4” ком. 10
60. Месингана спојница Ø1/2” ком. 10
61. Месингана полуспојница Ø2” ком. 10
62. Месингана полуспојница Ø6/4” ком. 10
63. Месингана полуспојница Ø5/4” ком. 10
64. Месингана полуспојница Ø1” ком. 10
65. Месингана полуспојница Ø3/4” ком. 10
66. Месингана полуспојница Ø1/2” ком. 10
67. Холендер са конусом  Ø2” ком. 10
68. Холендер са конусом Ø6/4” ком. 5
69. Холендер са конусом Ø5/4” ком. 5
70. Холендер са конусом  Ø1” ком. 5
71. Клизна спојница Ø2” ком. 5
72. Клизна спојка Ø6/4” ком. 5
73. Клизна спојка Ø5/4” ком. 5
74. Клизна спојка Ø1” ком. 5
75. Клизна спојка Ø3/4” ком. 30
76. Клизна спојка Ø1/2” ком. 20
77. Клизна спојка Ø 21/2” ком. 5
78. Клизна спојка Ø 3” ком. 5
79. Лист за бонсек ком. 20
80. Кудеља фина kg 20
81. Платнена гума 4mm са два текстилна 

платна са густим ткањем
kg. 50

82. Калијев сапун kg. 25
83. Супер лепак ком. 50
84. ПВЦ ваздушни вентил Ø3/4” НП 10 

бари
ком. 5

85. ПВЦ ваздушни вентил Ø1/2” НП 10 
бари

ком. 5

86. ПВЦ ваздушни вентил Ø1” НП 10 бари ком. 5
Редуцири

87. Ø  3ʺ  x  2ʺ ½ ком. 10

88. Ø  3ʺ x 2ʺ ком. 10
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89. Ø  2ʺ  x  6/4 ком. 15

90. Ø  2ʺ x  5/4 ком. 10

91. Ø  2ʺ  x  ¾ ком. 15

92. Ø  2ʺ  x  1ʺ ком. 10

93. Ø  2ʺ x ½ ком. 15

94. Ø  6/4 x ½ ком. 20

95. Ø  6/4  x  ¾ ком. 30

96. Ø  6/4  x  1ʺ ком. 15

97. Ø  6/4  x  5/4 ком. 10

98. Ø  1ʺ x ¾ ком. 20

99. Ø  1ʺ x ½ ком. 15

100. Ø ¾ x ½ ком. 40

101. 21/2 х 2” ком. 15

102. 5/4 х  1ʺ ком. 15

103. 5/4 х ¾ ком. 10
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ:

 - Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 - Материјал израде је темперовани челични бели лив, заштићен дубински топлим
   цинковањем.
 - На телу трајно уливен лого произвођача и димензија фитинга.
 - Навоји су унутрашњи и спољни у складу са ISO 7/1 (тзв. „цоловни“).
 - Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ:
 - У питању су:
 А) МС полуспојнице („полуспојке – месингане“) са спољним навојем, за уградњу на 
      ПЕ цевима;
 Б) МС спојнице („спојке – месингане“) за спајање ПЕ цеви;
 В) МС клизне спојнице („клизна спојке – месингане“) са унутрашњим навојем за
      уградњу на поцинкованим челичним цевима. 
 Г) МС холендери водомера, који се састоје из „муштикле“ са спољним навојем и „навртке“.
 - Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 - Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.
 - На телу трајно уливен лого произвођача.
 - Навоји су унутрашњи и спољни у складу са ISO 7/1 (тзв. „цоловни“).
- Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија; 
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из 
     којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у 
     складу са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег
     стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од
     датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.
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Партија 4- Фазонски комади

Ред
бр.

                Назив добра
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6
1. Универзалне спојнице за Ø 125/10 бари са притезним 

прстеном
ком. 2

2. Универзалне спојнице ТИП “ Е “ Ø 80 ПН 10 ком. 4

3. Универзалне спојнице ТИП “ Е “ са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 80 ПН 10

ком. 4

4. Универзалне спојнице ТИП “ Е “ са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 100 ПН 10

ком. 4

5. Универзалне спојнице ТИП “ Е “ са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 125 ПН 10

ком. 4

6. Универзалне спојнице ТИП “ Е “ са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 150 ПН 10

ком. 1

7. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 90 ПН 10

ком. 1

8. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 110 ПН 10

ком. 1

9. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 125 ПН 10

ком. 4

10. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 160 ПН 10

ком. 4

11. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 140 ПН 10

ком. 2

12. Фланш адаптери за ПЕ/ПВЦ цеви са притезним прстеном- 
Рестраин Ø 225 ПН 10

ком. 2

Редуцир  прирубница

13.  Ø150/100 ком. 2

14.  Ø150/80 ком. 2

15.  Ø150/125 ком. 2

16.  Ø125/100 ком. 2

17.  Ø125/80 ком. 2

18. Ø100/80 ком. 2

19. Ø100/65 ком. 2

20. Ø100/50 ком. 2

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
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Партија 5- Вентили и затварачи вентила (месингани)

Ред
бр.

                Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
Вентили

1. Пропусни вентил Ø1/2” ком. 200
2. Пропусни вентил Ø3/4” ком. 200
3. Пропусни вентил Ø1” ком. 100
4. Пропусни вентил Ø5/4” ком. 20
5. Пропусни вентил  Ø6/4” ком. 20
6. Пропусни вентил Ø2” ком. 50
7. Пропусни вентил Ø 21/2” ком. 5
8. Пропусни вентил Ø3” ком. 5
9. Шибер вентил Ø1/2” ком. 5

10. Шибер вентил Ø3/4” ком. 5
11. Шибер  вентил Ø1” ком. 5
12. Шибер вентил Ø5/4” ком. 5
13. Шибер вентил  Ø6/4” ком. 5
14. Шибер вентил Ø2” ком. 10
15. Шибер вентил Ø 21/2” ком. 2
16. Шибер вентил Ø3” ком. 2
17. Затварач вентила Ø1/2” ком. 50
18. Затварач вентила Ø3/4” ком. 50
19. Затварач вентила Ø1” ком. 40
20. Затварач вентила Ø5/4” ком. 10
21. Затварач вентила Ø6/4” ком. 15
22. Затварач вентила Ø2” ком. 25
23. Затварач вентила Ø 21/2” ком. 5
24. Затварач вентила Ø3” ком. 10
25. Ek вентили1/2“ ком. 10
26. Баштенска славина 1/2“ ком. 10
27. Куглични вентил  1/2“ ком. 40
28. Куглични вентил  3/4“ ком. 20
29. Куглични вентил  1“ ком. 20
30. Куглични вентил  5/4“ ком. 20
31. Куглични вентил  6/4“ ком. 20
32. Куглични вентил  2“ ком. 20
33. Куглични вентил  Ø4” ком. 2
34. Неповратни вентил месингани 

Ø2 коси
ком. 4

35. Неповратни вентил месингани 
Ø6/4 коси

ком. 4

36. Неповратни вентил месингани 
Ø3 “ коси

ком. 2

ЗАТВАРАЧИ ВЕНТИЛА СА МИЛИМЕТАРСКИМ СИТНИМ НАВОЈЕМ
37. Ø1/2” ком. 25

38. Ø3/4” ком. 25

39. Ø1“ ком. 20
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40. Ø5/4” ком. 10
41. Ø6/4” ком. 20
42. Ø2” ком. 20

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ   СЛАВИНЕ:  
 - Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 - У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.
 - Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.
 - На телу трајно уливен лого произвођача.
 - Вентили се испоручују са металним точковима.
 - Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 (тзв. „цоловни“).
 - Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
 
ШИБЕР ВЕНТИЛИ (СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ):
   -  Материјал израде тела и клина је месинг.
   -  На телу трајно изливен назив, или лого произвођача.
   -  Испоручују се са и без испусне славине.
   -  Навоји су унутрашњи са обе стране, у складу са SRPS EN ISO 228-1 (ISO 7/1);
    -  Радни притисак за понуђене вентиле је  16 бари.

   НЕПОВРАТНИ КОСИ   ВЕНТИЛИ:  
 - Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 - У питању су коси неповратни вентили.
 - Материјал израде тела и поклопца је месинг.
 - На телу трајно уливен лого произвођача.
 - Навоји су унутрашњи у складу са ISO 7/1 (тзв. „цоловни“).
 - Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

      Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија; 
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из 
     којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у 
     складу са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег
     стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=16, или одговарајући, не старији 3 године од
     датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.
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 Партија 6 – Арматуре 

Ред
бр.

                Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Овални вентил Ø 250 НП10 са 

гуменим клином
ком. 1

2. Овални вентил Ø 150 НП10 са 
гуменим клином

ком. 3

3. Овални вентил Ø 125 НП10 са 
гуменим клином

ком. 2

4. Овални вентил Ø 100 НП10 са 
гуменим клином

ком. 3

5. Овални вентил Ø 80 НП10 са гуменим
клином

ком. 3

6. Овални вентил Ø 50 НП10 са гуменим
клином

ком. 2

7. Овални вентил са гуменим клином 
ДН65

ком. 2

8. Умањивач-редуцир притиска  са 
холендерима 2” 

ком. 3

9. Редуцир притиска 3/4“ ком. 3

10. Редуцир притиска 6/4“ ком. 3

11. Редуцир притиска 5/4“ ком. 3

12. Редуцир притиска 1ʺ ком. 3

13. Редуцир притиска ДН  80 на 
прирубници

ком. 1

14. Неповратни вентил Ø 100 ком. 2

15. Пљоснати вентил ДН 50/10 бари ком. 2

16. Пљоснати вентил ДН 65/10 бари ком. 2

17. Пљоснати вентил ДН 80/ 10 бари ком. 2

18. Пљоснати вентил ДН 100 / 10 бари ком. 1

19. Пловни вентили ДН 80/10 бари ком. 1

20. Пловни вентили ДН 100/10 бари ком. 1

21. Пловни вентил ДН 50/10 бари ком. 1

22. Пловни вентил ДН 65/10 бари ком. 1

23. Ваздушни вентил ДН 50/10, тип 
Valman или еквивалент

ком. 2

24. Ваздушни вентил ДН 80/10, тип 
Valman или еквивалент

ком. 2

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

ОВАЛНИ ВЕНТИЛИ (  ЗАСУНИ)  :  
- Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за 
   хладну питку воду, радног притиска НП=10.
- На телу трајно уливен назив произвођача, или лого.
-Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично
  чишћење унутрашњости. 
-Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом 
  SRPS EN 1092-2 за НП=10.
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-Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
-Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.
-Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1, serije 15.
-Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500).
-Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна
  пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.
-Клин је обложен гумом ЕПДМ.
-Осовина је од нерђајућег челика или месинга.
-Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова („О-ринг“) ЕПДМ. 
- Вијци на поклопцу тела су од нерђајућег челика, заштићени парафином.
- Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
     се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу
     са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Важећи „CE“ (ЦЕ) сертификат издаат од стране акредитоване институције, 
     да добра испуњавају стандарде Директиве Европске уније за опрему под
     притиском ( директива 2014/68/ЕУ за опрему под притиском). 
 4. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
     важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући са тестом на 50%
     већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за 
     отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 5. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.

        УМАЊИВАЧИ (РЕДУЦИРИ) ПРИТИСКА:
    -  Намена им је за смњење и стабилизацију излазног притиска, без обзира на варијације
        улазног притиска.
    -  Прирубнички су ливено-гвоздени и дати су у милиметрима, а навојни су масингани са
       манометром и дати су у „цоловима“.
     
      НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ ПРИРУБНИЧКИ (СА КЛАПНОМ ИЛИ КУГЛОМ):
      
      - Намена им је за спречавање повратног тока у цевоводу хладен питке воде.
      - На телу трајно уливен назив, или лого произвођача.
      - Материјал тела поклопца и клапне (ако је са клапном) је нодуларни лив EN GJS-400
        (или GJS-500), или сиви лив EN GJL 250.
      - Материјал кугле, ако је са куглом („лоптасти“), је алуминијум (или неки други лагани
        метал) обложен гумом ЕПДМ.
      - Уградна мера је у складу са SRPS EN 558-1 серије 48.
      - Прирунблице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10.
      
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија; 
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из 
     којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у 
     складу са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег
     стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од
     датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
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     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.

ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛИ СА ЈЕДНОМ  КУГЛОМ:

     - Намена им је за аутоматско усисавање (приликом пражњења мреже) и избацивање 
       ваздуха (приликом пуњења мреже или збодругих разлога насталог ваздуха)  у цевоводу 
       хладне питке воде.
      - Ваздушни вентили су типа са једном куглом и великим отвором.
      - Материјал тела и поклопца је нодуларни лив EN GJS-400  (или GJS-500), или сиви лив 
        EN GJL 250.
      - На телу трајно одливен назив, или лого произвођача.
      - Материјал кугле је нерђајући челик или алуминијум обложен гумом ЕПДМ.
      - Прирунблице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 за НП=10.
      
       Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

           1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
               добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;         
           2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
               се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
               стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
           3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
               важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући са тестом на
               50% већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума
                предвиђеног за отварање  понуда  (акредитација ISO/IEC 17025);
           4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
               лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
               предвиђеног за отварање понуда.
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 Партија 7 - Водоводне цеви од ПЕ

Ред
бр.

                Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Водоводне цеви од ПЕ Ø1/2” НП10 m 500

2. Водоводне цеви од ПЕ Ø3/4” НП10” m 500

3. Водоводне цеви од ПЕ Ø1” НП10 m 500

4. Водоводне цеви од ПЕ Ø5/4” НП10 m 200

5. Водоводне цеви од ПЕ Ø6/4” НП10 m 200

6. Водоводне цеви од ПЕ Ø63 НП10 m 800

7. Водоводне цеви од ПЕ Ø75 НП10 m 100

8. Водоводне цеви од ПЕ Ø90 НП10 m 100

9. Водоводне цеви од ПЕ Ø110 НП10 m 100

10. Водоводне цеви од ПЕ Ø140 НП10 m 10

11. Водоводне цеви од ПЕ Ø160 НП10 m 100

12. Водоводне цеви од ПЕØ225 НП10 m 40

13. Водоводне цеви од ПЕØ250 НП10 m 40

14. ХДПЕ цеви густине  ПЕ 100  Ø400 НП 10
бар 

m 6

15. ХДПЕ цеви густине  ПЕ 100  Ø400 НП 16
бар 

m 6

16. ПВЦ спојница Ø2” ком. 20

17. ПВЦ спојница Ø6/4” ком. 25

18. ПВЦ спојница Ø5/4” ком. 25

19. ПВЦ спојница Ø1” ком. 50

20. ПВЦ спојница Ø3/4” ком. 50

21. ПВЦ спојница Ø1/2” ком. 100

22. ПВЦ полуспојница Ø2” ком. 50

23. ПВЦ полуспојница Ø6/4” ком. 30

24. ПВЦ полуспојница Ø5/4” ком. 35

25. ПВЦ  полуспојница Ø1” ком. 50

26. ПВЦ полуспојница Ø3/4” ком. 150

27. ПВЦ полуспојница Ø1/2” ком. 150

28. Туљак са стезним прстеном Ø 90 ком. 10

29. Туљак са стезним прстеном Ø 110 ком. 10

30. Туљак са стезним прстеном Ø 125 ком. 10

31. Туљак са стезним прстеном Ø 140 ком. 10

32. Туљак са стезним прстеном Ø 160 ком. 20

33. Туљак са стезним прстеном Ø 225 ком. 4

34. Tуљак са стезним прстеном Ø 280/10 bari ком. 1

35. Tуљак са стезним прстеном Ø 400/10 bari ком. 1

36. Tуљак са стезним прстеном Ø 400/16 bari ком. 1

37. Tуљак са стезним прстеном Ø 450/20 bari ком. 1
Водоводне цеви са ојачаном спољном површином против хабања

38. Водоводна цев ПЕ100-РЦ  Ø63 НП10 m 50

39. Водоводна цев ПЕ100-РЦ  Ø75 НП10 m 20

40. Водоводна цев ПЕ100-РЦ  Ø90 НП10 m 20

41. Водоводна цев ПЕ100-РЦ  Ø110 НП10 m 20
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42. Водоводна цев ПЕ100-РЦ  Ø125 НП10 m 20

43. ПВЦ канализационе цеви Ø250 СН8 m 20

44. ПВЦ канализационе цеви Ø200 СН8 m 30

45. ПВЦ канализационе цеви Ø160 СН8 m 30

46. ПВЦ канализационе цеви Ø125 СН2 m 30

47. ПВЦ канализационе цеви Ø110 СН2 m 30

48. ПВЦ лук Ø110 ком. 30

49. ПВЦ лук Ø125 ком. 20

50. ПВЦ лук Ø160 ком. 10

51. ПВЦ цев - бовидур  Ø110 НП10 m 12

52. ПВЦ цев - бовидур  Ø125 НП10 m 12

53. ПВЦ цев - бовидур  Ø140 НП10 m 12

54. ПВЦ цев - бовидур  Ø160 НП10 m 12

55. ПВЦ цев - бовидур  Ø225 НП10 m 12

56. ПВЦ цев - бовидур  Ø250 НП10 m 6

57. ПВЦ цев - бовидур  Ø280 НП10 m 6

58. Клизна спојка без наглавка Ø 90 ком 4

59. Клизна спојка без наглавка Ø 140 ком. 10

60. Клизна спојка без наглавка Ø 160 ком. 10

61. Клизна спојка без наглавка Ø 225 ком. 4

62. Клизна спојка без наглавка Ø 250 ком. 4

63. Клизна спојка без наглавка Ø 280 ком. 4

64. Гумице за КМ спојнице-бовудур  Ø 90 ком. 10

65. Гумице за КМ спојнице-бовудур  Ø 140 ком. 50

66. Гумице за КМ спојнице-бовудур  Ø 160 ком. 50

67. Гумице за КМ спојнице-бовудур  Ø 200 ком. 20

68. Гумице за КМ спојнице-бовудур  Ø 225 ком. 10
УК неповратни вентил ПВЦ за канализацију, уградни на ПВЦ и керамичке цеви

69. Ø 110 ком. 1

70. Ø 160 ком. 1

71. Ø 200 ком. 1
Прелаз са керамике на ПВЦ

72. Прелаз  Ø 110 ПВЦ муф на глатки крај 
керамичке цеви комлпет са гумицом

ком. 3

73. Прелаз  Ø 160 ПВЦ муф на глатки крај 
керамичке цеви комлпет са гумицом

ком. 3

74. Прелаз  Ø 200 ПВЦ муф на глатки крај 
керамичке цеви комлпет са гумицом

ком. 3

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

 ПЕ ЦЕВИ НП=10, ПЕ=100:
 - Намена је за проток хладне питке воде.
 - Материјал израде је полиетилен PEHD PE=100.
 - Радни притисак НП=10 (СДР-17).
 - Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.
 - Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача,  
    метеријала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру;
 -  Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100м, а за
     веће димензије испорука је у цевима минималне дужине Л=12м.
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 Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија;
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за 
производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда 
SRPS EN 12201-1, или одговарајуће извештаје да ПЕ цеви испуњавају важеће SRPS EN ISO 9969 
(прстенаста крутост), SRPS  EN ISO 179-1 (жилавост по Шарпију), SRPS EN ISO 1167 (отпорност  
према унутрашњем притиску) и SRPS EN ISO 1183-2 (конвенционална густина  на 23º C не мања 
од 960 кг/м3), све издато од стране акредитованих лабораторија,не старије од 3 године од датума 
предвиђеног за отварање понуда;
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије 
(акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање 
понуда.
 ПВЦ (ППР) СПОЈНИЦЕ И ПОЛУСПОЈНИЦЕ:
- У питању су:
 А) Полипропиленске полуспојнице са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цевима;
 Б) Полипропиленске спојнице за спајање ПЕ цеви;
 - Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
 - Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је полипропилен.
 - На телу трајно уливен лого произвођача.
 - Навоји су спољни у складу са ISO 7/1 (тзв. „цоловни“).
 - Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија; 
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из 
     којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у 
     складу са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.
 

ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНЕ   ЦЕВИ И ФИТИНГ:  
 - Употреба је за кишну и фекалну уличну канализацију.
 - Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком.
 - Матерлијал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ).
 - На цевима видно обележени, назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН-2,4, или 8).
 - Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених
      карактеристика, материјала и димензија;
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да
     примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO
     9001за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда
     SRPS EN 13476-2, важећег стандарда SRPS EN 1401-1, и важећег стандарда SRPS EN 9969
     по питању ободне крутости, или одговарајући, не старији 3 године од  датума предвиђеног 
     за предају понуда (акредитација ISO/IEC 17025).

           Партија 8 – Ливени фазонски комади са арматурамa
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Ред.
бр.

Назив добра Произвођач
Јед.
мере

Кол.
Јединична цена

без ПДВ-а
Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7

1. Зупчаста спојка Ø63 ком. 20

2. Зупчаста спојка Ø75 ком. 10

3. Зупчаста спојка Ø90 ком. 20

4. Зупчаста спојка Ø110 ком. 10

5. Зупчаста спојка Ø125 ком. 20

6. Зупчаста спојка Ø 140 ком. 5

7. Зупчаста спојка Ø 160 ком. 10

8. Ливени Т-комад  Ø 150/100 ком. 2

9. Ливени Т-комад  Ø 100 ком. 2

10. Ливени Т-комад  Ø 80 ком. 2

11. Т комад Ø 150/125 ком. 2

12. Т комад Ø 150/80 ком. 2

13. Т комад Ø 100/100 ком. 2

14. Т комад Ø 100/80 ком. 2

15. Т комад Ø 80/80 ком. 2

16. Q комад Ø 150 ком. 2

17. Q комад Ø 125 ком. 2

18. Q комад Ø 100 ком. 2

19. Q комад Ø 80 ком. 2

20. Q комад са стопом Ø 80 ком. 2

21. Жибо спојница Ø 350 “Д” класа ком. 8

22. Жибо спојница Ø 350 “Ц” класа ком. 2

23. Жибо спојница Ø 300 “Ц” класа ком. 2

24. Жибо спојница Ø 200 “Ц” класа ком. 2

25. Жибо спојница Ø 150 “Ц” класа ком. 4

26. Жибо спојница Ø 100 “Ц” класа ком. 4

27. Жибо спојница Ø 80 “Ц” класа ком. 10

28. Жибо спојница Ø 80 “Д” класа ком. 5

29. Оринг гумица за жибо спојке  дебљине 15 
mm

m¹ 100

30. Оринг гумица за жибо спојке  дебљине 17 
mm

m¹ 50

31. Оринг гумица за жибо спојке  дебљине 12 
mm

m¹ 50

32. Огрлице  Ø 63/2” за ПЕ ком. 6

33. Огрлице Ø 75/2”  за ПЕ ком. 3

34. Огрлице Ø 90/2”  за ПЕ  ком. 6

35. Огрлице Ø 110/2”  за ПЕ ком. 3

36. Огрлице Ø125/2”  за ПЕ ком. 3

37. Огрлице Ø 140/2” за ПЕ ком. 6

38. Огрлице Ø 160/2”  за ПЕ ком. 4

39. Огрлице Ø 200/2”  за ПЕ ком. 2

40. Огрлице Ø 225/2”  за ПЕ ком. 2

41. Огрлице Ø 250/2” за ПЕ ком. 2

42. Огрлице Ø 280/2”  за ПЕ ком. 2
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43. Огрлице за азбест цементне, челичне Ø 80 
ПН 10

ком. 2

44. Огрлице за азбест цементне, челичне Ø 100
ПН 10

ком. 1

45. ЕКС комад  Ø 140 ком. 1

46. ЕКС комад  Ø 160 ком. 2

47. ЕКС комад  Ø 200 ком. 2

48. ЕКС комад  Ø 225 ком. 2

49. ЕКС комад  Ø 250 ком. 1

50. ЕКС комад  Ø 280 ком. 2

51. ФКС комад  Ø 140 ком. 1

52. ФКС комад  Ø 160 ком. 2

53. ФКС комад  Ø 200 ком. 1

54. ФКС комад  Ø 225 ком. 2

55. ФКС комад  Ø 250 ком. 1

56. ФКС комад  Ø 280 ком. 2
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

ЛГ ОГРЛИЦЕ   (  БЕЗ ВЕНТИЛА  )     ЗА ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ  :  
 - Намена им је за кућне водоводне прикључке на ПЕ/ПВЦ цевима, АЦ“Ц“ или челичним 
    цевима (универзалне огрлице за све типове цеви).
 - Материјал израде тела (обе полутке) је EN GJS-400, или EN GJS-500.
 - Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра минимално
    дебљином 250 микрона.
 - На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима.
 - Излазни прикључак је унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 (тзв. „цоловни“).
 - Димензије су дате за ПЕ и ПВЦ цеви према спољним пречницима истих у милиметрима.
 - Заптивка EPDM за питку воду, у складу са SRPS EN 681-1.
 - Вијци израђени од нерђајућег челика, или од челика у квалитету 8.8, поцинковани. 

 Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
 1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња
     добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија; 
 2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег
     се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са
     стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.
 3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве 
     важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући са тестом на 50%
     већем притиску од захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за 
     отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025);
 4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване
     лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума
     предвиђеног за отварање понуда.

Партија 9- Санитарија
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Ред.
бр.

Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7

1. Бојлер 10л ком. ком. 4

2. Бојлер 80л ком. ком. 3

3. Водокотлић ком. ком. 2

4. Виндабона ком. ком. 5

5. Испирно црево за водокотлић ком. ком. 3

6. Пловак водокотлића ком. ком. 5

7. Туш батерија ком. ком. 5

8. Кухињска славина ком. ком. 5

9. Славина тх ком. ком. 5

10. Испирна цев за умиваоник ком. ком. 5

11. Грејач бојлера 2,5kv ком. ком. 5

12. WC шоља ком. ком. 3

13. Чучавац керамички ком. ком. 1

14. Бринокс црево ком. ком. 1

15. Баштенско црево Ф 1/2" ком. м 1

16. Баштенско црево Ф 3/4" ком. м 1

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

Партија 10- Пластични шахт поклопци, пластичне сливне решетке и glass газишта
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Ред.
бр.

                   Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Пластични шахт поклопац носивости D 400kN 

заједно са рамом ЕК 124 SRPSC.J1.600
ком. 3

2. Пластични шахт поклопац носивости C 250kN 
заједно са рамом ЕК 124 SRPSC.J1.600

ком. 3

3. Пластични шахт поклопац носивости B 125kN 
заједно са рамом ЕК 124 SRPSC.J1.600

ком. 5

4. Шахт поклопац  без рама Ø 53 носивости 15 kN ком. 5

5. Шахт поклопац  без рама Ø 52 носивости 15 kN ком. 5

Шахт поклопац  без рама Ø 59  носивости 15 kN ком. 5

6. Шахт поклопац  без рама Ø 56  носивости 125 kN ком. 5

7. Шахт поклопац  без рама Ø 58  носивости 400 kN ком. 5

Шахт поклопац  без рама Ø 59  носивости 400 kN ком. 5

8. Пластична сливна решетка 40 х 40 cm са рамом 
носивости С400 kn

ком. 5

9. Пластична сливна решетка 30 х 100 cm са рамом 
носивости С400 kn

ком. 3

10. Пластична сливна решетка 40 х 40 cm са рамом 
носивости С250 kn

ком. 3

11. GLASS газиште ISO 50  50x50mm m² 5

12. GLASS газиште ISO 30  30x30mm m² 5

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

На сваком поклопцу мора бити утиснут следећи натпис: ЈКП ВОДОВОД БОР.
Предметна добра могу бити израђена од ПВЦ пластике или композитне пластике.                                        
За сва предметна добра понуђач је обавезан да приложи Извештај о извршеном испитивању SRPS EN 
124 издат од стране домаће акредитоване лабораторије, односно Извештај о извршеном испитивању 
SRPS ISO/IEC 17025 издат од стране домаће акредитоване лабораторије.  

Партија 11 – Ливени метални шахт поклопци 

Ред.
бр.

                   Назив добра Произвођач
Јед

мере
Кол.

Јединична цена
без ПДВ-аДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1 2 3 4 5 6 7
1. Ливени шахт поклопац комплет са рамом за 

125 kN Ø 630 mm
ком. 5

2. Ливени шахт поклопац комплет са рамом за 
250 kN Ø 630 mm

ком. 5

3. Ливени шахт поклопац комплет са рамом за 
400 kN Ø 630 mm

ком. 5

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

За понуђене шахт поклопце понуђач је обавезан да приложи. Извештај о извршеном испитивању 
здравствене исправности готових производа према стандарду SRPS EN 124: 2011 издат од стране 
домаће акредитоване лабораторије.                                                                                                                   
За сва предметна добра понуђач је обавезан да приложи Извештај о извршеном испитивању SRPS 
ISO/IEC 17025 издат од стране домаће акредитоване лабораторије.  

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Количине добара у спецификацији дате су оквирно . Наручилац се
не обавезује  да ће за  време трајања уговора наручити све процењене количине,  већ  може наручити
количине у зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за
квалитетно формирање понуђене цене, и лаког упоређивање понуда.
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право  на  учешће  у  поступку предметне  јавне  набавке  има понуђач  који  испуњава  обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

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

2)   Да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

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

4)   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

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

-  Да располаже неопходним  пословним капацитетом, што подразумева да  Понуђач поседује
важећи сертификат за систем управљања квалитетом издат у складу са стандардом  ISO 9001,
односно  SRPS ISO 9001;  а  у  случају  да  Понуђач  није  произвођач  добара  које  нуди мора  да
поседује важећи сертификат за систем управљања квалитетом издат у складу са стандардом ISO
9001, односно SRPS ISO 9001 за произвођача добара. 

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.

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

А)  Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће у поступку предметне јавне набавке,  понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

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: П  р  авна лица:   1)  Извод из казнене евиденције,
односно  уверењe  основног  суда  на  чијем  подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да  правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
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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.  П  редузетници и физичка лица  :   Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,  кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).

          Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3)        Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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 члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу  XI). 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. 

     Испуњеност  услова  да располаже неопходним пословним капацитетом као   додатног услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећег доказа:

а)  фотокопијa важећeg сертификатa ISO 9001 односно  SRPS ISO 9001 за  понуђача издата  од
овлашћеног акредитационог тела, 

      б)  фотокопијa важећeg сертификатa ISO 9001 односно SRPS ISO 9001 за произвођача издата од
овлашћеног акредитационог тела. 

У  колико п  онуду   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  колико 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.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 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 на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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.
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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 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.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача,  на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:

ЈКП „Водовод“ Бор, 
ул. Радомир Јовановић-Чоче 16, 19210 Бор 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добaра – Водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 3/20,
Партија ______-  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15. 07. 2020. године до 10 часова.   
   
Наручилац  ће,  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти,  односно  кутији  у  којој  се  понуда  налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно  наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
   
Понуда мора да садржи следеће: 
 Попуњен образац „Подаци о понуђачу“,
 Попуњен, оверен и потписан образац понуде са  обрасцем структуре цене,
 Попуњен образац изјаве о независној понуди,
 Попуњен модел уговора,
 Попуњена, печатом оверена и потписана изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, 
 Доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона, наведене у упутству како се доказује

испуњеност услова
 Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује

систем контроле управљања квалитетом у складу са наведеним стандардима
 Изјаву о достављању менице као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 
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Понуда може да садржи каталог/извод из каталога за понуђена добра, са јасно назначеним добрима која
нуди а по позицијама из техничке спецификације.

3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  се  понуда  односи  на  целокупну  набавку  или  само  на
одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати
за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за  све
партије.
Свака партија је предмет посебног уговора.
Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке (елементе) у обрасцу понуде сваке појединачне
партије, за коју подноси понуду.
У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј. сви тражени елементи једне партије, понуда ће
бити одбијена.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ Бор, 
ул. Радомир Јовановић - Чоче 16, 19210 Бор, са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку добра –  Водоводни  и  канализациони  материјал, ЈН бр.  3/20
Партија ______ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку добра –  Водоводни  и  канализациони  материјал, ЈН  бр.  3/20
Партија ______- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку добра –  Водоводни  и  канализациони  материјал, ЈН бр.  3/20
Партија ______- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Водоводни и канализациони материјал, ЈН бр.
3/20 Партија ______- 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у  Обрасцу  понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће  делимично  извршење
набавке поверити подизвођачу.   
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,  односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.  НАЧИН  И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНЦИЈА,  КАО  И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ  ОД  КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

         Рок плаћања је 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и квантитативном пријему и пријему
рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
За понуђена добра гарантни рок износи минимално 12 месеци од дана извршене испоруке предметних
добара.
9.3.   Захтев  и   у погледу   квалитета  
 Понуђена добра морају  бити технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостака и  у
потпуности морају по квалитету да одговарају стандардима који су прописани за ову врсту производа и
који су наведени у поглављу III конкурсне документације. 
9.4. Захтев у погледу рока испоруке добара     
Рок испоруке добара не може бити дужи од  3  дана од дана  пријема поруџбенице - захтева наручиоца
(писани захтев, телефоном, факсом и сл.).
9.5. Захтев у погледу   места   испоруке добара     
Место испоруке добара је магацин наручиоца на адреси: ЈКП „Водовод“ Бор, Радомир Јовановић - Чоче
бр. 16, 19210 Бор.
9.  6  .   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок  важења  понуде  је  60  дана  од  дана  отварања  понуда,  у  складу  са  чланом  90.  Закона  о  јавним
набавкама. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност, са  урачунатим  свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и цена испоруке добара.
Јединична цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,  наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.

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 о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  и  у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у  Министарству  рада,
запошљавања и социјалне политике.

12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Гаранција за добро извршење посла 
Гаранција за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим меничним овлашћењем коју
доставља само изабрани Понуђач. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да
истовремено са потписивањем уговора, на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење
посла, преда Наручиоцу бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица Понуђача у складу
са  картоном  депонованих  потписа  и  оверену  печатом,  менично  овлашћење  и  доказ  о  регистрацији
менице. Вредност гаранције – средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који
одговара  висини од  10% од вредности  понуде са  обрачунатим порезом на  додату вредност  и  роком
важности  дужим  минимум  10  дана од  датума  истека  уговора.  Меницу  са  овлашћењем  ће  држати
Наручилац за време важења уговора, а најмање 10 дана дуже од важења уговора. Уколико Понуђач не
обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у назначеном року, уговор
не  ступа  на  снагу  (одложни  услов),  а  Наручилац  задржава  право  да  потпише  уговор  са  следећим
најповољнијим понуђачем. 
Наручилац  задржава  право  да  реализује  средствa  финансијског  обезбеђења  уколико  Понуђач  не
извршава обавезе из предметне јавне набавке.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  у  складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним набавкама,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са  припремањем понуде на адресу:
ЈКП  „Водовод“  Бор,  ул  Радомир  Јовановић  - Чоче  бр.  16,  19210  Бор  или  на  е-маил:
vodovod_pravnasluzba@mts.rs, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације,  одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/20”.
Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана  пре  истека  рока  за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда. 
По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да  мења  нити  да  допуњује
конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде  телефоном  није
дозвољено.  Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда,  а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача. 
Наручилац може уз  сагласност  понуђача  да  изврши исправке  рачунских грешака  уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ  СЕ  ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР  И  МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА  ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА  ЗА  СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ  ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу понуђену  цену,  као  најповољнија  биће  изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
 
18.  КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗА  ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ  ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.

19.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес
за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца  противно одредбама Закона о јавним набавкама (у  даљем тексту: подносилац
захтева). 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,  електронском  поштом на  e-mail адресу:
vodovod_pravnasluzba@mts.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може  поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико
Законом није другачије одређено. 
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  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
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 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако  је  у  истом  поступку  јавне  набавке  поново  поднет  захтев  за  заштиту  права  од  стране  истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00
динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-
30678845-06,  шифра плаћања: 153, позив на број 1/17, сврха уплате: Републичка административна такса
са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи
0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца
од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи
120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1
% процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У  случају  да  је  поднета  само  једна  понуда  наручилац  може  закључити  уговор  пре  истека  рока  за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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Партија 1-   Куплунг и електрофузионе спојнице
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Водоводног и канализационог
материјала, ЈН број 3/20 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за  партију  1 -  Куплунг  и
електрофузионе спојнице

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
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 Назив произвођача: 
___________________________________________________________________________;

 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                     Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-2  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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Партија 2- Дводелна репарациона спојка, замена за жибо спојке без демонтаже цеви-са 
ужом покривном површином до 250 mm и од 300-500 mm

Понуда бр ________________  од __________________  за јавну  набавку Водоводни и канализациони
материјал, ЈН број 3/20 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
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1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  ОПИС  ДОБАРА  за  партију  2  -  Дводелна
репарациона спојка, замена за жибо спојке без демонтаже цеви-са ужом покривном површином до
250 mm и од 300-500 mm

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
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 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 
квантитативном пријему и пријему рачуна;

 Назив произвођача: 
___________________________________________________________________________;

 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                  Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-3  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 3- Фитинзи и спојке

Понуда бр _____ од _________________ за јавну набавку Водоводног и канализационог материјала,
ЈН број 3/20. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:
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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 понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
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извршити подизвођач:

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за партију 3 Фитинзи и спојке
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________;
 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                     Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
 

VI-4  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
          
            Партија 4 – Фазонски комади

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:
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Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за партију 4 – фазонски комади

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________;
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 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                  Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
          
               Партија 5– Вентили (месингани)

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  ОПИС  ДОБАРА  за  партију  5  -  вентили
(месингани)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________;
 Земља порекла: __________________________;
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 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                                              Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
           
            Партија 6–  Арматуре

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/19. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број  понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 3/20 51/80



Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за партију 6 - арматуре

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
                                                   

 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                  Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
           

                      Партија 7– Водоводне цеви од ПЕ
Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за партију 7 – водоводне цеви
од ПЕ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Земља порекла: __________________________;
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 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                  Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде

VI-8 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                      
                Партија 8– Ливени фазонски комади са арматурама

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности 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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  ОПИС  ДОБАРА  за  партију  8  –  ливени
фазонски комади са арматурама

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
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 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                  Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде

VI-9 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                  
     Партија 9– Санитарија

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за партију 9- санитарија

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке

и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).
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Датум                                                     Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-10 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                  
Партија 10 – Пластични шахт поклопци, пластичне сливне решетке 

и glass газишта

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 

2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне  вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне  вредности 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.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III   ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА за  партију  10  -  Пластични
шахт поклопци, пластичне сливне решетке и glass газишта

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 3/20 65/80



 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену  без ПДВ-а (наведену у колони  6.)  са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); 

 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

____________________________________________________________________________
 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                                                     Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________
Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме  потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VI-11 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                  
   Партија  11 – Ливени метални шахт поклопци 

Понуда  бр __________  од __________________  за  јавну  набавку Водоводног и  канализационог
материјала, ЈН број 3/20. 

3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:
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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 понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,  уколико  понуду
подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
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Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

5)  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  водоводни  и  канализациони  материјал  за  потребе  ЈКП
ВОДОВОД  Бор  у  свему  према  табели  и  опису  датим  у  поглављу  III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  ОПИС  ДОБАРА  за  партију  11  -  Ливени
метални шахт поклопци 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  6.  уписати колико износи јединична  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  тражени предмет

набавке;   
 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за за сваки тражени предмет  набавке и то

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 4.); 
 На крају уписати укупну цену радова без ПДВ-а и укупну цену радова са ПДВ-ом. 
 Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора; 
 Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и 

квантитативном пријему и пријему рачуна;
 Назив произвођача: 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Земља порекла: __________________________;
 Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 3 дана) од дана пријема захтева –  поруџбенице;
 Место испоруке: магацин наручиоца;
 Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци).

Датум                                                     Понуђач
_____________________________ М. П.                   ___________________

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ
МАТЕРИЈАЛА

За Партију 1 – Куплунг и електрофузионе спојнице
Закључен између:
1. Јавно комуналног предузећа ”Водовод” Бор са седиштем у Бору, улица Радомира Јовановића Чоче
бр.  16, ПИБ: 100567394 Матични број: 07183453  Број рачуна:   200-2960980101044-22 код Поштанске
штедионице,  кога заступа  директор Горан Павић спец.струк.маш.инж. (у даљем тексту: Купац) и 
2.  ..................................................................са  седиштем у......................,  улица  ....................................,
ПИБ:......................  Матични  број: .................. Број  рачуна:  ...............................Назив
банке................................,  Телефакс:.....................,  кога  заступа ..............................................................(у
даљем тексту: Продавац),
Основ уговора: 
Јавна набавка ЈН бр.3/20- набавка водоводног и канализационог материјала, 
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................ 

Члан 1.
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 Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 3/20 за сукцесивну набавку водоводног
и канализационог материјала за  своје потребе,
-  да  је  Продавац добара  доставио  понуду  бр._____од  __________  2020.  године  која  у  потпуности
одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора  и саставни је део уговора и
- да Купац нема обавезу да у току трајања уговорне обавезе преузме целокупну уговорену количину
добара, већ задржава право да предметна добра набави у складу са својим потребама.

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја водоводног и канализационог материјала, за Партију 1 – Куплунг и
електрофузионе  спојнице,  према  понуди  Продавца  бр._____  од  _______________2020.  године  и
техничкој спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде.  
Продавац ће материјал чија је купопродаја предмет овог уговора испоручити 
(заокружити и попунити): 
А) самостално;  Б) са подизвођачем: _____________________________из _______________, који ће 
делимично извршити предметну набавку у делу:_______________________________, 
 В) заједнички, у групи са: __________________________из_______________________.

Члан 3.

Укупна цена  добара  је  прецизирана  прихваћеном  понудом  Продавца  бр._________  и  она
износи_________________ без ПДВ-а. 
Овај уговор се потписује на максимални процењени износ за jaвну набавку Куплунг и електрофузионе
спојнице, у вредности од 700.000  динара без ПДВ-а. 
Уговорне  стране  уговарају  да  Наручилац  није  у  уговорној  обавези  да  своју  потребу  за  наведеним
добрима реализује до напред наведеног максималног износа. 
Продавац нема права да од Купца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног
износа. 
Уколико Купац потроши напред наведена  финансијска  средства  уговорена за  реализацију  предметне
набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима пре истека рока на који је овај уговор
закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски извршеним са даном последње испоруке. 
Цене подразумевају FCO- магацин Купца ЈКП „Водовод“ Бор на адреси Радомир Јовановић Чоче бр. 16,
19210 Бор са урачунатим свим пратећим трошковима.                                                                    
Уговорне  стране  су  сагласне  да  ће  се  плаћање  добара  вршити  сукцесивно,  у  року од   45  дана  од
извршене сваке појединачне испоруке, на рачун Продавца број_____________________ који се води код
_____________________________. 
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Купца. 
Продавац се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Купца (заводни
број уговора). 

 Члан 4.
 
Уговорне стране су сагласне да се испорука добара врши сукцесивно према захтевима Купца у року од
____  дана од дана пријема захтева Купца.  
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Kупца у месту испоруке (седиште
Купца)  изврши  квалитативни  и  квантитативни  пријем  добара,  што  се  потврђује  потписом  на
отпремници.  
Продавац је обавезан да предметна добра испоручи прописно упакована у складу са стандардима за ову
врсту робе, што подразумева да је иста обезбеђена од свих врста механичких и других оштећења у току
транспорта, утовара и истовара. 

Члан 5.
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Ако  се  приликом  примопредаје  утврди  да  добра  која  Продавац  испоручује  Купцу  имају  видљиве
недостатке,  Купац  ће своје  примедбе  о  видљивим  недостацима  писаним  путем  одмах  саопштити
Продавцу. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом,
Купац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Продавца у року од 8 дана од дана када је
открио недостатак. 
У случају из става 2 овог члана Купац има право да захтева од Продавца да отклони недостатак или да
му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора
из претходног става овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему
писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за испуњење
уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 4 овог члана.
Купац може да раскине  уговор  и ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када
је очигледно да Продавац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да
испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 6.

Гарантни рок за испоручена добра износи _________ месеци од дана извршене примопредаје (датум
потписивања отпремнице).
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси  Продавцу ради њиховог
отклањања, а наведене мане Продавац је обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема
рекламације.                 
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана уговора, продужава се за време
његовог нефункционисања и отклањања рекламације. 
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Продавац је дужан да Купцу у даљем року  од 8
дана  испоручи  ново  добро уговореног  квалитета,  уместо  добра  на  којем   се  нису  могли  отклонити
недостаци, када гарантни рок почиње да тече изнова. 
Ако  Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, Купац има право да износ укупне штете коју
претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима. 
                    

Члан 7.
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Купац има право да
наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише
5 % од уговорене вредности. 

Члан 8. 

Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци почев од дана закључења уговора.    
Утрошком средстава Купца у износу уговорене вредности, пре истека рока на који је уговор закључен, 
овај уговор престаје да важи, о чему Купац обавештава Продавца.                                                                

Члан 9.

Уколико  после  закључења  Уговора  наступе  околности  више  силе  које  доведу  до  ометања  или
онемогућавања  извршења  уговорних обавеза,  рокови  извршења  обавеза  уговорних  страна  ће  се
продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом могу се сматрати поплаве,  земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
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Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да свака од страна може једнострано писменим путем раскинути уговор
уколико није задовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, уз поштовање отказног
рока од 15 (петнаест) дана. 
Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем,
на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је дефинисан конкурсном
документацијом и законским одредбама.

    Члан 11.
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  евентуалне  спорове  реше  споразумно,  у  супротном  надлежан  је
Привредни суд у Зајечару. 

Члан 12.
 

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној промени или
организационој  промени,  као  и  све  друге  промене  везане  за  опште  податке  (текући  рачун,  адреса,
овлашћена лица и др.). 

Члан 13.
 
За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационом односима. 

Члан 14.
 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне
стране. 

Члан 15.
 
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 примерка.   

ЗА ПРОДАВЦА                                                                   ЗА КУПЦА                                                  
директор 

        _________________                                                   ______________                                      
Горан Павић спец.струк.маш.инж.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
 ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА 

За Партију 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 и 11

Закључен између:
1. Јавно комуналног предузећа ”Водовод” Бор са седиштем у Бору, улица Радомира Јовановића Чоче
бр.  16,  ПИБ: 100567394 Матични број: 07183453  Број рачуна:   200-2960980101044-22 код Поштанске
штедионице, кога заступа  директор Горан Павић спец.струк.маш.инж.(у даљем тексту: Купац) и 
2.  ..................................................................са  седиштем у......................,  улица  ....................................,
ПИБ:......................  Матични  број: .................. Број  рачуна:  ...............................Назив
банке................................,  Телефакс:.....................,  кога  заступа ...............................................................(у
даљем тексту: Продавац),
Основ уговора: Јавна набавка ЈН бр.3/20 - набавка водоводног и канализационог материјала, 
Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................(попуњава Купац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _______________ од............................................................ 

Члан 1.

 Уговорне стране сагласно констатују:
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- да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 3/20 за сукцесивну набавку водоводног
и канализационог материјала за  своје потребе,
-  да  је  Продавац добара  доставио  понуду  бр._____од  __________  2020.  године  која  у  потпуности
одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора  и саставни је део уговора и
- да Купац нема обавезу да у току трајања уговорне обавезе преузме целокупну уговорену количину
добара, већ задржава право да предметна добра набави  у складу са својим потребама.

Члан 2.

Предмет  овог  уговора  је  купопродаја  водоводног  и  канализационог  материјала,  за  Партију
_____________________________________(  навести  број  и  назив  партије),  према  понуди  Продавца
бр._____ од _______________2020. године и техничкој спецификацији из конкурсне документације, која
чини саставни део понуде.  
Продавац ће материјал чија је купопродаја предмет овог уговора испоручити 
(заокружити и попунити): 
А) самостално;  Б) са подизвођачем: _____________________________из _______________, који ће 
делимично извршити предметну набавку у делу:_______________________________, 
 В) заједнички, у групи са: __________________________из_______________________.

Члан 3.
 Укупна цена за предметна добра из прихваћене понуде Продавца износи ___________________ 
( навести назив партије) динара без ПДВ-а.
Укупна цена за предметна добра из прихваћене понуде Продавца износи ___________________ ( навести
назив партије) динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Овај уговор се потписује на максимални процењени износ у вредности од _____________  динара без
ПДВ-а (попуњава Купац).
Уговорне стране су сагласне да Купац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима
реализује до напред наведеног максималног износа. 
Продавац нема права да од Купца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног
износа. 
Уколико Купац потроши напред наведена  финансијска  средства  уговорена за  реализацију  предметне
набавке или реализује све своје потребе за предметним добром пре истека рока на који је овај уговор
закључен, овај уговор ће се сматрати извршеним са даном последње испоруке.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање добара вршити сукцесивно, у року од  45  дана од 
извршене сваке појединачне испоруке, на рачун Продавца број_____________________ који се води код  
_____________________________. 
Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Купца. 
Продавац се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Купца (заводни
број уговора). 

Члан 4.
 

Уговорне стране су сагласне да се испорука добара врши сукцесивно према захтевима Купца у року од
____  дана од дана пријема захтева Купца.  
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Kупца у месту испоруке (седиште
Купца)  изврши  квалитативни  и  квантитативни  пријем  добара,  што  се  потврђује  потписом  на
отпремници.  
Продавац је обавезан да предметна добра испоручи прописно упакована у складу са стандардима за ову
врсту робе, што подразумева да је иста обезбеђена од свих врста механичких и других оштећења у току
транспорта, утовара и истовара. 

Члан 5.
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Ако  се  приликом  примопредаје  утврди  да  добра  која  Продавац  испоручује  Купцу  имају  видљиве
недостатке,  Купац  ће своје  примедбе  о  видљивим  недостацима  писаним  путем  одмах  саопштити
Продавцу. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом,
Купац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Продавца у року од 8 дана од дана када је
открио недостатак. 
У случају из става 2 овог члана Купац има право да захтева од Продавца да отклони недостатак или да
му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 15 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора
из претходног става овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему
писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за испуњење
уговора, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења из става 4 овог члана.
Купац може да раскине  уговор  и ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када
је очигледно да Продавац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да
испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 6.

Гарантни рок за испоручена добра износи _________ месеци од дана извршене примопредаје (датум
потписивања отпремнице).
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси  Продавцу ради њиховог
отклањања, а наведене мане Продавац је обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема
рекламације.                 
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана уговора, продужава се за време
његовог нефункционисања и отклањања рекламације. 
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Продавац је дужан да Купцу у даљем року од 8
дана  испоручи  ново  добро уговореног  квалитета,  уместо  добра  на  којем   се  нису  могли  отклонити
недостаци, када гарантни рок почиње да тече изнова. 
Ако  Продавац не отклони недостатке у утврђеном року, Купац има право да износ укупне штете коју
претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима. 
 

                    Члан 7.

Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Купац има право да
наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише
5 % од уговорене вредности.

Члан 8.
 

Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци почев од дана закључења уговора.    
Утрошком средстава Купца у износу уговорене вредности, пре истека рока на који је уговор закључен, 
овај уговор престаје да важи, о чему Купац обавештава Продавца.                                                                

Члан 9.

Уколико  после  закључења  Уговора  наступе  околности  више  силе  које  доведу  до  ометања  или
онемогућавања  извршења  уговорних обавеза,  рокови  извршења  обавеза  уговорних  страна  ће  се
продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. 
Вишом силом могу се сматрати поплаве,  земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Члан 10.
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Уговорне стране су сагласне да свака од страна може једнострано писменим путем раскинути уговор
уколико није задовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, уз поштовање отказног
рока од 15 (петнаест) дана. 
Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем,
на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је  дефинисан конкурсном
документацијом и законским одредбама.

Члан 11.
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  евентуалне  спорове  реше  споразумно,  у  супротном  надлежан  је
Привредни суд у Зајечару. 

Члан 12.
Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној промени или
организационој  промени,  као  и  све  друге  промене  везане  за  опште  податке  (текући  рачун,  адреса,
овлашћена лица и др.). 

Члан 13.
 

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбе Закона о облигационом односима. 

Члан 14.
 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне
стране. 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 примерка. 

  
ЗА ПРОДАВЦА                                                                   ЗА КУПЦА                                                  

директор 
________________        _______________________                                    

Горан Павић спец.струк.маш.инж.       

Напомена: 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Купац
ће ако  продавац без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач ____________________  [навести  назив  понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у  поступку јавне
набавке водоводног и канализационог материјала, бр  3/20,  Партија ____, поднео независно,  без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

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

X  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..........................................................................................(навести  назив  понуђача) у  поступку
јавне набавке водоводног и канализационог материјала бр. 3/20, Партија ____,  поштовао је обавезе
које  произлазе  из  важећих прописа  о  заштити на  раду,  запошљавању и  условима рада,  заштити
животне  средине  и  гарантује  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  ја  на  снази  у  време
подношења понуде.
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          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

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

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ______________________________________________________________
Место __________________________
Датум __________________________

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор 
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за   јавну   набавку   водоводног  и  канализационог  материјала бр. 3/20,  за  Партију  _______,  као
најповољнијем  понуђачу,  на  дан  обостраног  потписивања  уговора  доставити  бланко  оверену  и
потписану  сопствену  меницу  (регистровану  код  НБС),  са  клаузулама  „неопозива“, „безусловна“,
„без  протеста“  и  „на  први  позив  наплатива“,  са  потписаним  и  овереним меничним овлашћењем за
попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10% од вредности уговора, коју ће Наручилац наплатити
уколико Изабрани понуђач  не изврши своје обавезе у року предвиђеном  уговором,  а  све  у  складу  са
одредбама  уговора.  Уз  меницу  и  менично овлашћење, доставићемо и оверену фотокопију картона
депонованих потписа.

                                                                             Овлашћено лице понуђача
                                                                          _____________________________

                                                                М.П.

XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

за добро извршење посла

ДУЖНИК–Издавалац менице
 Назив:_____________________________________________________ 
Седиште/ Адреса:___________________________________________ 

Матични број:_____________________ ПИБ:____________________                                         
Дана: ____________________ у месту __________________________

Текући рачун:______________________________________________ 
 Пословна  банка:____________________________________________

 
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко, сопствене менице

     КОРИСНИК(Поверилац)
           ЈКП ”Водовод ” Бор са седиштем у Бору, ул. Радомир Јовановић - Чоче бр. 16, 

Матични број: 07183453, ПИБ: 100567394, 
Број рачуна:  200-2960980101044-22 код Поштанске штедионице

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 3/20 79/80



 Дужник –  издавалац  менице  предаје  Вам,  1  (једну)  бланко,  потписану  и  оверену
 сопствену  меницу,  серије  број______________________ као  гаранцију  за  добро извршење посла.
 Бланко соло меница је издата на износ од_____________________________динара
 (10%  од  вредности  уговора),  за  јавну  набавку  водоводни и канализациони материјал  број ЈН 3/20.
 Рок важења ове менице је10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо  Корисника  као Повериоца, да  бланко  потписану  и  оверену  сопствену  меницу  број:
_________________________ добијену као гаранцију за  добро извршење посла  у поступку  за  јавну
набавку  водоводног и канализационог материјала бр. 3/20, за Партију _______,  може  попунити  са
доспећем  „по  виђењу“,  безусловно  и неопозиво, без протеста, на први позив наплативо и без трошкова
на износ од 10% од вредности уговора.
 Наручилац ће износ наплатити уколико  Дужник – издавалац  менице  не изврши  своје  обавезе  у  року
и   на   начин   у   складу   са   одредбама   уговора,   на   терет   дужника:
_________________________________________________,   са   седиштем   у   _______________,   ул.
_______________________________ бр.______.

Меница  је  важећа  и  у  случају  да  у  току  трајања  предметног  уговора  дође  до:  промена  лица
овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника,
промена печата, сатусних промена код  дужника, оснивања нових  правних субјеката од стране дужника
и других промена од значаја за правни промет. 

         ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
М.П.               _____________________________ 

      Потпис овлашћеног лица

Неопозиво  потврђујемо  да  ћемо  у  случају  да  нам  Наручилац  додели  уговор  за  јавну набавку
водоводног  и  канализационог  материјала,   ЈН  бр.   3/20 за  Партију  ________   као   најповољнијем
понуђачу,  уз  доставу  одговарајуће  менице  за  за  добро  извршење посла, доставити и менично
овлашћење у складу са овим обрасцем.

              Овлашћено лице понуђача
       _____________________________

     М.П.
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