
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

Врста,  техничке карактеристике,  квалитет,  количина и опис добара,  начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испoруке добара

1.Врста и количина добара 
Водоводне ТПЕ цеви, PE 100-RC према SRPS EN 12201. 
Количина је дата у табели: спецификација материјала, врста и техничке карактеристике.

2. Врста продаје 
Једнократна куповина   за  потребе  извршења  Уговора  о  поверавању радова  на  изградњи водовода  у
Гробљанској улици у Злоту, бр. 358/2 и бр.401-93/2021-III/01, од 18.02.2021. год.. 

3. Техничке карактеристике 
У свему према спецификацији: врста и техничке карактеристике.

4. Квалитет добара 
Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су прописани за ову
врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
* 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. 
* 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 kg/m3), све издато од стране акредитованих лабораторија,не старије од 3 године од датума 
предвиђеног за отварање понуда; 
* 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.

5. Период испоруке:
Једнократно, рок извршења од дана пријема захтева: ______________ (не дужи од 5 дана). 

6. Место испоруке добара: franko градилиште Злот, Бор, изградња водоводне мреже Гробљанска 
улица

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
У складу са oдредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације.



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
  
Табела 1. Врста и техничке карактеристике горива

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА TPE цеви PE 100 RC Ø110 mm PN 10 bar

р.бр. опис ј. мере количина ј. цена укупно

1 TPE цеви PE 100 RC Ø110 mm PN 10 bar m1 4000,00

Укупно без ПДВ-а

ПДВ 20%

Укупно са ПДВ-ом

Испорука материјала: франко градилиште Злот, Бор, место изградње водоводне мреже 
Гробљанска улица, Злот  

Рок извршења од дана пријема захтева: _____ (не дужи од 5 дана)
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Гарантни рок: ____________________________( не краћи од 12 месеци). 

Намена је за проток хладне питке воде. 
- Материјал израде је полиетилен HDPE PE 100 RC. 
- Радни притисак NP 10 (SDR-17). 
- Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима. 
- Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, 
димензије и радног притиска на сваком дужном метру; 
- Испорука  је у котуровима 100m.


