
Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 2793 

Датум : 01.08.2017. год. 

 

 

                                    Измена-допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке  

                                                      ЈНВВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви 

 

           У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следеће измене у конкурсној документацији :  

 

I/1 Мења се спецификација потребних цеви у Партији 1, и то :  

 

Смањује се количина цеви   Ø110 (4“) PN 10 са 1000 на 415 m
1
 (метара дужних), а додаје се нова 

позиција -  цеви   Ø110 (4“) PN 16 у количини од 400 m
1
 .  

 

I /2 У складу са наведеном изменом потребно је у првобитно објављеној конкурсној документацији - у 

делу који је означен као ДЕО II Образац понуде, заменити Образац 3П-1 (странице број 18 и 19) 

новим Обрасцем 3П-1 ( са исто нумерисаним страницама) који дајемо у прилогу овог документа и 

који садржи наведену измену.  

   

II/1 У тачки 3.1/3 Конкурсне документације додаје се пасус :  

 

Наручилац задржава право да након пријема цеви, периодично и без најаве врши контролу узорака 

материјала од којих су исте израђене. Уколико се утврди да материјал израде примљених цеви није у 

складу са наведеним условима, Наручилац може раскинути уговор и добављачу доделити негативну 

референцу у складу са ЗЈН. 

 

II /2  У складу са наведенoм изменoм мења се члан 13. Модела уговора за обе партије па је потребно у 

првобитно објављеној конкурсној документацији - у делу који је означен као ДЕО II Образац понуде,  

заменити странице број : 23 и 28 одговарајућим новим страницама које, нумерисане под истим 

бројевима, дајемо у прилогу овог документа и које садрже наведену измену. 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Измена конкурсне документације број 2793 од 01.08.2017.год. је сада саставни део конкурсне 

документације у поступку јавне набавке ЈНВБВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви и понуђачи су дужни да своје 

понуде поднесу у складу са наведеним изменама.  

 

Комисија у поступку ЈНВВ-д 08/17 

 

У прилогу : -Образац 3П-1 (странице број 18 и 19) 

                    - Странице број 23 и 28 
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                                                            Образац 3П-1  

             Предмет, цене и остали услови Понуде за Партију 1- РЕ водоводне цеви  

                          у поступку јавне набавке  ЈНВВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви  

                                    који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

1/ Предмет Понуде су водоводне РЕ (полиетиленске) цеви произвођача (назив и седиште) : 

 _________________________________________________________________________________________   

fco. Наручилац Чајетина, под условима наведеним даље у Обрасцу, као и условима из конкурсне 

документације у предметном поступку јавне набавке.         

 

2/ Водоводне РЕ (полиетиленске) цеви – добра из Партије 1 нудимо према датој спецификацији и по 

наведеним јединичним и укупним ценама како је дато у Табели-спецификација понуде. 

Табела – Спецификација понуде  

Називни 

пречник 

цеви 

Радни 

притисак 

Јед. 

мере 

Понуђена 

(потребна) 

количина 

Понуђена цена по ј.м. 

без ПДВ-а  (РСД)  

Укупна понуђена цена  

без ПДВ-а (РСД)  

 
Ø25 (3/4“)  PN 10  m 

1 
2000    

Ø32 (1“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø40 (5/4“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø50 (6/4“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø63 (2“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø75 (2 1/2“) PN 10  m 
1 1000    

Ø90 (3“)  PN 10  m 
1 300   

Ø90 (3“)  PN 16  m 
1 600   

Ø110 (4“)  PN 10  m 
1 415   

Ø110 (4“)  PN 16  m 
1 400   

Ø160  PN 10  m 
1 200    

Ø225  PN 10  m 
1 500    

Ø315  PN 10  m 
1 1000   

                                           УКУПНО БЕЗ ПДВ-а-----------------------------  

 

3/ Рекапитулација :  

   Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију 1 - РЕ водоводне цеви  према спецификацији из дате 

Табеле је :        

                                                           ___________________ динара (РСД),  и словима :  

___________________________________________________________________________ дин., без ПДВ-а, 

ПДВ на понуђену цену по стопи од _____% износи ------      ______________________ динара (РСД), 

а укупна понуђена цена са ПДВ-ом, износи --_________________________ динара (РСД). 

 

4/ Гарантни рок је : _________________од испоруке. 

 

5/Рок за решавање рекламације је : _____________радних дана од дана пријема писмене рекламације. 

 

6/ Учешће подизвођача у извршењу набавке (наводи се само ако се подноси понуда са подизвођачем): 

1. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис) : ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у вредности од ___________________РСД, без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а. 

2. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис): ____________________________________________________________________________ 

у вредности од ____________________РСД без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а.   
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7/ Остало (ближа појашњења, напомене...) : ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8/ Рок важности понуде је : ____________________дана од дана отварања понуда.  

          

                                                                    

За Понуђача (назив и седиште понуђача, одн. овлашћеног  члана групе понуђача) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Име, презиме и функција одговорног/овлашћеног лица-потписника Понуде : 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Потпис одговорног лица :__________________________________________                   

Датум : ________________ 

                                                            

 

                                                                  М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 
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                                                                              Члан 13. 

           Купац задржава право да након пријема цеви, периодично и без најаве врши контролу узорака 

материјала од којих су исте израђене. Уколико се утврди да материјал израде примљених цеви није у 

складу са уговореним условима, Купац може раскинути уговор и Добављачу доделити негативну 

референцу у складу са ЗЈН. 

           Уколико до раскида уговора дође кривицом Добављача Купац у сваком случају задржава право да 

евидентира негативну референцу за Добављача у складу са ЗЈН. 

 

                                                                                Члан 14. 

          Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна и друга  

документација из предметног поступка јавне набавке. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне 

стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу.   

                                                                                     

                                                                                Члан 15.       

           За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о јавним набавкама, Закон о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову врсту посла. 

        

                                                                                 Члан 16. 

          Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.  

          Овај уговор сачињен је  у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 примерка за сваку уговорну страну. 

 

                   

 

За Добављача , директор                                                                 За Купца , директор Раде  Јовановић  

 

______________________________                                                _________________________________  

            (потпис)                                                                                                                 (потпис) 

 

                            Датум : _______________                                Датум : _________________ 

 

 

М.П.                                                           М.П. 

( Печат Понуђача/овлашћеног члана Групе понуђача)              

                      

 

 

***Напомене : 1* Понуђач уписује тражене податке и услове своје понуде према датој форми уговора и 

чиме изражава сагласност са условима који су у њему наведени. 

                          2* Коначан уговор се може модификовати у складу са прихваћеном понудом. ***  
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                                                                              Члан 13. 

           Купац задржава право да након пријема цеви, периодично и без најаве врши контролу узорака 

материјала од којих су исте израђене. Уколико се утврди да материјал израде примљених цеви није у 

складу са уговореним условима, Купац може раскинути уговор и Добављачу доделити негативну 

референцу у складу са ЗЈН. 

           Уколико до раскида уговора дође кривицом Добављача Купац у сваком случају задржава право да 

евидентира негативну референцу за Добављача у складу са ЗЈН. 

 

                                                                                Члан 14. 

          Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна и друга  

документација из предметног поступка јавне набавке. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне 

стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу.   

                                                                                     

                                                                                Члан 15.       

           За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се  Закон о јавним набавкама, Закон о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову врсту посла. 

        

                                                                                 Члан 16. 

          Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.  

          Овај уговор сачињен је  у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 примерка за сваку уговорну страну. 

 

                   

 

За Добављача , директор                                                                 За Купца , директор Раде  Јовановић  

 

______________________________                                                _________________________________  

            (потпис)                                                                                                                 (потпис) 

 

                            Датум : _______________                                Датум : _________________ 

 

 

М.П.                                                           М.П. 

( Печат Понуђача/овлашћеног члана Групе понуђача)              

                      

 

 

***Напомене : 1* Понуђач уписује тражене податке и услове своје понуде према датој форми уговора и 

чиме изражава сагласност са условима који су у њему наведени. 

                          2* Коначан уговор се може модификовати у складу са прихваћеном понудом. ***  

 


