
ЈКП "Водовод Златибор“ 

Број : 3390 

Датум : 16.09.2016. године          

                                                                          

На основу члана 63. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)                                                                                          

Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Адреса : улица Александра Карађорђевића 6 а , 31310 Чајетина  

објављује : 

 

                                  ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                    у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте 

 

 На основу члана 63. ЗЈН Наручилац врши измену конкурсне документације  у поступку јавне 

набавке ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте.Изменом се мењају техничке карактеристике предмета 

набавке – позиције : Шахтови на цеви Ø300 и то у погледу висине шахтова. 

           Изменом се дефинише висина  шахтова на цеви Ø 300 онако како је дато у табели :  

 

 Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник) : 

ознака 

шахта 

висина 

шахта 

[m] 

јединица 

мере 
количина 

Š-13 1,56 ком. 1 

Š-14 2,39 ком. 1 

Š-15 2,50 ком. 1 

Š-16 1,66 ком. 1 

Š-17 2,00 ком. 1 

Š-18 2,04 ком. 1 

Š-19 1,73 ком. 1 

Š-20 2,43 ком. 1 

Š-21 1,86 ком. 1 

Š-22 1,44 ком. 1 

Š-23 2,24 ком. 1 

Š-24 1,89 ком. 1 

Š-25 1,60 ком. 1 

Š-26 2,27 ком. 1 

 

Ова измена конкурсне документације је сада саставни део конкурсне документације и њу понуђачи 

приликом састављања и подношења понуде морају узети у обзир. 

 

У смислу наведене измене, а ради лакшег и прегледнијег састављања и подношења ваљане понуде,  

понуђач :  

  - у I делу конкурсне документацији треба да замени страницу број 3, а 

  - у делу II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ треба да замени страницу број 20, 

 

новим страницама на којима су унесене наведене измене и које под истим редним бројевима дајемо 

у прилогу овог дописа.  

 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

За ЈКП „ Водовод Златибор“  

Комисија за јавне набавке у предметном поступку јавне набавке 

 

У прилогу : 

 

Странице број 3 и 20 са извршеном  изменом. 
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                            ДЕО  I - ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, УСЛОВИ И УПУТСТВА 
                                                                                                                                                                                                             

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

(1) Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“,  ул. Александра Карађорђевића 6 А , 31310 Чајетина  

     Интернет страница :  www.vodovod-zlatibor.org (није активна). 

(2) Врста поступка : отворени поступак 

(3) Предмет јавне набавке : добра 

(4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

(5) Контакт : Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org ; Тел./факс : 031/3831-805. 

     Душанка Жиловић тел. 062/8849-183 ; Драгослав Кићановић тел.031/3831–805, 062/8849-161. 

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

Предмет набавке су водонепропусни ревизиони канализациони шахтови. 

Назив и ознака из ОРН : - Цеви и арматура – 441630 

 

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ –-ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ . УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ  

 

3.1 Техничке карактеристике-опис и спецификација водонепропусних ревизионих 

канализационих шахтова који су предмета јавне набавке  

 

1) Техничке карактеристике: 

 Материјал израде полиетилен, полипропилен или полиестер; 

 Пречник шахта је Ø1000; 

 Могућност увођења нових прикључака са заптивним елементима; 

 Унутар шахта морају постојати пењалице; 

 Дно шахта мора бити канал у облику кинете; 

 Поклопци морају имати заптивке за спречавање уливања површинских вода; 

 Шахтови морају бити изливени из једног комада, како би била обезбеђена водонепропусност; 

 Шахт мора бити отпоран на притисак и деформације; 

 Шахт мора бити отпоран на високе и ниске температуре; 

 

2) Спецификација: 

 Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник) : 

ознака 

шахта 

висина 

шахта 

[m] 

јединица 

мере 
количина 

Š-13 1,56 ком. 1 

Š-14 2,39 ком. 1 

Š-15 2,50 ком. 1 

Š-16 1,66 ком. 1 

Š-17 2,00 ком. 1 

Š-18 2,04 ком. 1 

Š-19 1,73 ком. 1 

Š-20 2,43 ком. 1 

Š-21 1,86 ком. 1 

Š-22 1,44 ком. 1 

Š-23 2,24 ком. 1 

Š-24 1,89 ком. 1 

Š-25 1,60 ком. 1 

Š-26 2,27 ком. 1 

 

http://www.vodovod-zlatibor.org/
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                                                                   Образац 3П  

 

                                       Предмет, цене и остали услови Понуде   

                                  у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте 

                                    који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

1/ Предмет Понуде су водонепропусне ревизионе канализационе шахте и то :  

   - Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник) израђени од __________________ 

________________________марке/ознаке произвођача (навести) : _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

   - Шахтови на цеви Ø800 (коруговане ПЕ цеви, спољни пречник) израђени од ______________________ 

________________________марке/ознаке произвођача (навести) : _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

fco. Наручилац Чајетина, у складу са условима из конкурсне документације, а по спецификацији датој у 

Табели под тачком 2/ и под условима наведеним даље у Обрасцу. 

 

2/ Канализационе шахте нудимо према спецификацији из табеле : 

Табела – Спецификација понуде  
1. Тип    

   шахта 

2. ознака 3.Висина 

шахта 

[m] 

4.Јед.  

  мере 

5.Количина 6.Понуђена 

јединична цена  

без ПДВ-а 

7.Укупна 

понуђена цена  

без ПДВ-а 

Шахтови на 

цеви  Ø300 

(коруговане 

ПЕ цеви, 

унутрашњи 

пречник) 

 

 

Š-13 1,56 ком. 1   

Š-14 2,39 ком. 1   

Š-15 2,50 ком. 1   

Š-16 1,66 ком. 1   

Š-17 2,00 ком. 1   

Š-18 2,04 ком. 1   

Š-19 1,73 ком. 1   

Š-20 2,43 ком. 1   

Š-21 1,86 ком. 1   

Š-22 1,44 ком. 1   

Š-23 2,24 ком. 1   

Š-24 1,89 ком. 1   

Š-25 1,60 ком. 1   

Š-26 2,27 ком. 1   

Шахтови на 

цеви Ø800 

(коруговане 

ПЕ цеви, 

спољни 

пречник) 

 

 

 

 

Š-800 

 

 

 

 

1,70 

 

 

 

 

ком. 

 

 

 

 

10 

  

///////////////// У К У П Н A ПОНУЂЕНА  ЦЕНА   БЕЗ ПДВ-а ////////////////////////  

 

Понуђене  јединичне цене су fco. Наручилац. 

Понуђене цене се дају као фиксне и не могу се мењати у периоду важења уговора. 

 

3/ Рекапитулација.  

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за испоруку добара према спецификацији из дате Табеле је :    

                                   

                                                              ______________________ РСД,   

и словима:__________________________________________________________________РСД, без ПДВ-а, 

ПДВ  по стопи од _____% износи    ______________________ РСД , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи  ________________________ РСД. 
 


