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ЈНВВ д број:05/2019 

 

 

Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, као 

наручилац у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д 05/2019, на основу члана 61. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“бр. 86/15) и 

Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, за набавку добара – ливено гвозденог 

фитинга, број 1590  од 14. маја 2019. године, је припремило следећу 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

1. Позив за подношење понуде.................................................................................стр.  3 

2. Услови за учешће у поступку и начин доказивања услова................................стр. 4 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду ....................................................стр. 6 

4. Образац 1- подаци о понуђачу .............................................................................стр. 7 

5.   Образац 2- понуда са спецификацијом ...............................................................стр. 8 

6. Образац 3- за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.....стр. 15 

7. Изјава о независној понуди...................................................................................стр. 16 

7. Образац трошкова припреме понуде....................................................................стр. 17 

8. Модел уговора.........................................................................................................стр. 18. 

 

 

Укупан број страница конкурсне документације: 19. 
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JНВВ д број: 05/2019 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 

6/А, на основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 

набавке број 1590 од 14. маја 2019. године, упућује јавни позив за прикупљање понуда у 

отвореном поступку, за јавну набавку добара – ливено гвозденог фитинга, ЈНВВ д број 05/2019, у 

складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Понуде се подносе у 

складу са захтевима наручиоца наведеним у упутству понуђачима како да сачине понуду, које је 

саставни део конкурсне документације. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном 

документацијом, а понуђачи морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке 

који су наведени у поменутој документацији. 

Сви заинтересовани понуђачи, конкурсну документацију могу бесплатно преузети са 

Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) или званичног сајта наручиоца 

www.vodovod-zlatibor.org. 

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац: Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ из Чајетине, Чајетина 31310, 

А. Карађорђевића 6/А; матични број: 203 029 76; ПИБ: 105 060 489; Тел./факс : 031/831-805; 

Текући рачун : 160-371221-70 код „Banca Intesa“ а.д; Шифра делатности : 3600. 

 

ВРСТА ПОСТУПКА 

 

Отворени поступак јавне набавке, за набавку добара. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара – ливено гвозденог фитинга.  

Шифра из Општег речника набавке: 44160000. 

Уговор се закључује на целокупан износ планираних средстава, односно на 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

Критеријум је најнижа понуђена цена, за збир јединичних цена добара. На страни 9. 

конкурсне документације дата је спецификација врсте и оквирне количине тражених 

добара, као и докази о квалитету. У току извршења уговора, могућа су одступања од 

спецификације, у погледу количина у оквиру тражених добара. 

Испорука ће се вршити сукцесивно, у року од 4 дана од дана пријема наруџбине, fco. 

Чајетина. 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vodovod-zlatibor.org/
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Испуњеност 

обавезних   услова,   прописаним   чланом   75.  Закона   о   јавним  набавкама,   понуђач  доказује 

 потписаном и печатираном изјавом, датом под кривичном и материјалном одговорношћу, 

 којом потврђује да испуњава све услове. 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора 

бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на 

српски језик и оверена од стране судског тумача. 

Уколико је понуђач регистрован у јавном регистру понуђача, у складу са чланом 78. 

Закона о јавним набавкама, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова. 

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. 

Подаци о локалним пореским таксама и обавезама се могу се добити код Општинске 

управе Чајетина, Чајетина 31310, Александра Карађорђевића бб. 

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

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, за збир јединичних цена добара. 

Уговор се закључује на целокупан износ планираних средстава. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: У току извршења уговора, НИЈЕ МОГУЋЕ МЕЊАТИ 

УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ! Само у случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене 

вредности, може се мењати основни уговор, закључењем анекса. 

 

УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију бесплатно са Портала 

Управе за јавне набавке или званичног сајта наручиоца - www.vodovod-zlatibor.org. 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Јавни позив за подношење понуда у овом поступку јавне набавке и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 14. маја 2019. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 13. јуна 2019. године до 10:00 часова, без 

обзира да ли се предају лично или путем поште. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације. 

НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са 

назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНВВ - д 05/2019 – НАБАВКА ДОБАРА – 

http://www.vodovod-zlatibor.org/
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Ливено гвозденог фитинга – НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАО И 

НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда се подноси на српском језику. 

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. Понуда мора да важи најмање 60 дана 

од дана отварања понуде. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду.  

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда обавиће Комисија 13. јуна 2019. године, у 12:00 часова у просторијама 

НАРУЧИОЦА. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда није обавезно. 

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 5 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке и 

свом званичном сајту, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

 

 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца: ЈКП 

„Водовод Златибор“, А. Карађорђевића 6/А, Чајетина, путем поште, телефакса (031/831-805) или 

електронском поштом, захтевати додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, а наручилац ће, у најкраћем временском року, по могућству истога дана, одговор 

проследити понуђачу. Особа за контакт, за техничка питања, је Слободан Арбутина, емаил: 

slobodan.arbutina@vodovod-zlatibor.org (радним данима, у периоду од 12:00 – 14:00 часова), а 

oсоба за контакт, за правна питања, је Стана Павловић, емаил: pravnik.zlatibor@gmail.com. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено, у складу са 

чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

mailto:dusankazilovic@vodovod-zlatibor.org
mailto:pravnik.zlatibor@gmail.com
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

 

 

У циљу сачињавања исправне понуде понуђач треба да попуни следеће обрасце и да 

приложи следећа документа: 

 

1. Образац број 1 - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

– образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. 

2. Образац број 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом – образац се попуњава на српском 

језику, мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од стране овлашћеног лица, понуђач 

мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде. 

3. Образац број 3 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – образац потписује овлашћено лице и оверава 

га печатом понуђача (образац за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама ) 

4. Изјава о независној понуди 

5. Образац трошкова припреме понуде 

6. Модел уговора 

7. Копије сертификата о испуњавању захтеваних стандарда наведених у спецификацији 

8. Потврда о здравственој исправности понуђених добара издата од стране акредитоване 

лабораторије, изузев за помоћни материјал, шахт поклопце и хидранте 

  9. Копијa сертификата за произвођача  и то : ISO 9001  

 10. Каталог понуђених добара на српском језику са означеним добрима која су предмет понуде 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1 

 

 

                                Пријава за јавну набавку добара –  ливено гвозденог фитинга 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача:    

 

Седиште понуђача:    

 

Овлашћено лице:    

 

Особа за контакт:    

 

Телефон:   

 

Телефакс:    

 

Е-mail:    

 

Жиро рачун понуђача и пословна банка:    

 

Матични број:    

 

Порески идентификациони број:    

 

Шифра делатности:    

 

Регистарски број:    

 

 

 

 

Датум, Потпис овлашћеног лица понуђача, 

(М.П.)     
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 

 

По позиву ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине, за давање понуде за јавну набавку добара 

–ливено гвозденог фитинга, у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д број 05/2019, изјављујем да у 

свему прихватам услове из конкурсне документације и према тим условима дајем следећу: 

 

П О Н У Д У 

 

  Предмет понуде: набавка добара – ливено гвозденог фитинга. 

  Број понуде:                      од                               године. 

Укупан  износ понуде :  динара без ПДВ-а 

(збир јединичних цена добара описаних у спецификацији на страни 9. конкурсне документације -

за збир из колоне 4. табеле).  

Словима:  без ПДВ-а.  

Гарантни рок: ______________________ (минимални гарантни рок, изузев за помоћни материјал, 

износи 12 месеци). 

Рок и место испоруке: 4 дана од дана пријема наруџбине, fco. Чајетина. 

Продавац гарантује купцу да купљена добра имају све техничке карактеристике које су тражене 

овом конкурсном документацијом. 

Испорука ће се вршити сукцесивно, према потребама наручиоца, исказаним у наруџбеници. 

Услови и начин плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за купљена добра. 

Важност понуде: најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току извршења уговора. 

Само у случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене вредности, може се мењати 

основни уговор, закључењем анекса. 

Уговор се закључује на целопупан износ планираних средстава, односно на 5.000.000,00 динара.  

 

 

 

У   Потпис овлашћеног лица понуђача, 

  2019. године (М.П.)    

 

 

Напомена: 

Понуда мора бити попуњена читко, штампаним словима, на оригиналном обрасцу наручиоца; 

У празним рубрикама спецификације у прилогу, обавезно назначити јединичну и укупну цену 

добара, по постављеним параметрима; 

Образац понуде мора бити попуњен у целости. 
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    СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ФИТИНГ 

 

 

 

Позициј

а 
ЛГ водоводни фитинг 

Т комад  

1. Материјал: GGG - 40;  

2. Стандард: Т - DIN 28643(или одговарајуће);  

3. Минимални радни притисак је најмање 16bar;  

4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или 

одговарајуће);  

5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;  

6. Површинска заштита пластифицирањем.  

јед. 

мер

e 

Цена по 

јединици 

мере 

Оквирна 

тражена 

количина   

укупно 

 DN50/50 ком  5  

 DN65/50 ком  1  

 DN65/65 ком  1  

 DN80/50 ком  5  

 DN80/65 ком  1  

 DN80/80 ком  5  

 DN100/50 ком  5  

 DN100/80 ком  5  

 DN100/100 ком  5  

 DN150/80 ком  1  

 DN150/100 ком  5  

 DN150/150 ком  5  

 DN200/100 ком  5  

 DN200/150 ком  2  

 DN200/200 ком  2  

 DN300/100 ком  2  

 DN300/150 ком  1  

 DN300/200 ком  2  

 DN300/300 ком  2  

 DN400/200 ком  2  

 DN400/300 ком  2  

 DN400/400 ком  2  

 ТT комад  
1. Материјал: GGG - 40;  

2. Стандард: ТT - DIN 28544(или одговарајуће);  

3. Минимални радни притисак је најмање 16bar;  

4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или 

одговарајуће);  

5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;  

6. Површинска заштита пластифицирањем.  

    

 DN50/50 ком  2  

 DN80/80 ком  2  

 DN100/100 ком  3  

 DN150/150 ком  2  

 DN200/200 ком  2  

 DN300/300 ком  2  

 DN400/400 ком  1  

 Х комад  
1. Материјал: GGG - 40;  

2. Стандард: Х - DIN 28646(или одговарајуће);  

3. Минимални радни притисак је најмање 16bar;  

4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или 
одговарајуће);  

5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;  
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6. Површинска заштита пластифицирањем.  

 DN50/2“ ком  20  

 DN65/2“ ком  5  

 DN80/2“ ком  20  

 DN100/2“ ком  20  

 DN125/2“ ком  2  

 DN150/2“ ком  2  

 DN200/2“ ком  1  

 DN300/2“ ком  1  

 DN400/2“ ком  1  

 Q комад  
1. Материјал: GGG - 40;  

2. Стандард: Q - DIN 28637(или одговарајуће);  

3. Минимални радни притисак је најмање 16bar;  

4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или 

одговарајуће;  

5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;  

6. Површинска заштита пластифицирањем.  

    

 DN50   5  

 DN65   2  

 DN80   5  

 DN100   5  

 DN125   2  

 DN150   2  

 DN200   2  

 DN300   2  

 DN400   1  

 FFR комад  
1. Материјал: GGG - 40;  
2. Стандард: FFR - DIN 28645(или одговарајуће);  

3. Минимални радни притисак је најмање 16bar;  

4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или 

одговарајуће);  

5. Укључени завртњи, навртке и подлошке;  

6. Површинска заштита пластифицирањем.  

    

 DN65/50   2  

 DN80/50   3  

 DN80/65   2  

 DN100/50   5  

 DN100/65   2  

 DN100/80   5  

 DN150/80   1  

 DN150/100   3  

 DN200/100   2  

 DN200/150   2  

 DN300/100   5  

 DN300/150   3  

 DN300/200   2  

 DN400/300   1  

 PZ вентил                                                                                                                                
1. Уградбене димензије према EN 558-1 GR-кратка верзија  (DIN 

3202-F4) , или одговарајуће; 

2.Минимални радни притисак је најмање 16 бар 

3. Прирубница и обрада према EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605/DIN 

2501),  или одговарајуће 
4. Тело и поклопац од дуктилног лива EN-GJS-400 EN 1563 

(GGG 400 DIN 1693) или одговарајуће,  

5. Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине мин. 
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250 μm, а као доказ:    

- Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662) о 

епоксидној заштити на понуђеним добрима -или одговарајуће, 

или,ако понуђено добро није покривено овим сертификатом 

приложити Извештај о испитивању дебљине наношења 

епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 ( или 

одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена: Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm. 
6. Клин од дуктилног лива- EN-GJS-400 EN 1563 (GGG 400 DIN 

1693), или одговарајуће, унутрашња заштита од корозије, споља 

гумиран са  EPDM, са отвором за одвод; 

7. Фиксно вретено од нерђајућег челика, класификација 

квалитета 1.4021-X20Cr13, са навојем, вретено у простору О-

ринга заптивено 

8. Завртњи су заштићени од корозије воском и гуменим 

поклопцем, вретено заптивено мулти О-рингом и додатним 

заптивањем. Вођење вретена заштићено од воде и нечистоћа 

манжетном. О – ринзи су уграђени у нерђајући материјал према  

DIN 3547-P1 или одговарајуће, 
9. Укључени су завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи 

Наведени стандарди или одговарајући 
 DN 50  ком  20  

 DN 65  ком  5  

 DN 80  ком  20  

 DN 100  ком  20  

 DN 150  ком  10  

 DN 200  ком  5  

 DN 300  ком  5  

 DN 400 ком  1  

 Ваздушни вентил                                                                                                                            
1. Аутоматски, са улазнином прирубницом обрађеном према 

DIN 2501или одговарајуће 

2. Радни притисак PN 16 

3.Тело и поклопац су од дуктилног лива  EN-GJS-400 према EN 

1563 (GGG 400 DIN 1693), или одговарајуће,  

4. Епоксидна заштита споља и унутра мора бити  дебљине мин 

250 um a кao дoкaз: 

- Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662) о 

епоксидној заштити на понуђеним добрима -или одговарајуће, 
или,ако понуђено добро није покривено овим сертификатом 

приложити Извештај о испитивању дебљине наношења 

епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 ( или 

одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена: Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm. 

Максимални испуст ваздуха не мањи од 600m3/h за  DN 50/2", 

1560m3/h за DN 80, 3000m3/h за DN 100, 

5. Укључени завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи. 

    

 DN 50  ком  3  

 DN 80  ком  3  

 DN 100  ком  3  

 Неповратни вентил сa клапном  

1. Тeлo oд нoдулaрнoг ливa (GGG-40/50), прирубницe у склaду 

сa EN 1092-2 или oдгoвaрajућe 
2. Испитaн у склaду сa SRPS EN 12266 или oдгoвaрajућe 

3. Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине 
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мин.250μm, а као доказ : 

-Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662) о 

епоксидној заштити на понуђеним добрима -или одговарајуће, 

или,ако понуђено добро није покривено овим 

сертификатом,приложити Извештај о испитивању дебљине 

наношења епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 

( или одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена: Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm 
4. Радни притисак PN 16 

5. Укључени завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи 

 DN 50  ком  1  

 DN 65  ком  1  

 Обујмица за ПЕ и ПВЦ     

 DN 65/2“ ком  1  

 DN 75/2“ ком  1  

 DN 90/2“ ком  1  

 DN 110/2“ ком  1  

 DN 125/2“ ком  1  

 DN 160/2“ ком  1  

 DN 180/2“ ком  1  

 DN 200/2“ ком  1  

 DN 225/2“ ком  1  

 Обујмица за АЦЦ     

 DN 50   1  

 DN 63   1  

 DN 80   1  

 DN 100   1  

 DN 150   1  

 DN 200   1  

 DN 300   1  

 Обујмица КВП са вентилом и појасом     

 DN 80   1  

 DN 100   1  

 DN 200   1  

 Усисна корпа са клапном     

 DN 50   1  

 DN 65   1  

 DN 80   1  

 Подземни хидрант  
1. Тело од дуктилног лива (GGG 50);  

2. Димензије у складу са EN 1092-2;  

3. Израда у складу са DIN 3221(или одговарајуће).  

4.Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине 

мин.250μm, а као доказ : 

-Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662), 

или одговарајуће, о епоксидној заштити на понуђеним добрима 

или,ако понуђено добро није покривено овим 
сертификатом,приложити Извештај о испитивању дебљине 

наношења епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 

(или одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена: Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm. 

    

 DN80 H=750 ком  1  

 Надземни хидрант 

1. Тело од дуктилног лива (GGG 50) ;  
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2. Димензије у складу са EN 1092-2;  

3. Израда у складу са DIN 3221(или одговарајуће). 

4.Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине 

мин.250μm, а као доказ : 

-Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662), 

или одговарајуће, о епоксидној заштити на понуђеним добрима 

или,ако понуђено добро није покривено овим 

сертификатом,приложити Извештај о испитивању дебљине 

наношења епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 

(или одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена: Резултат испитивања мора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm. 

 DN80 H=1900 ком  1  

 Хватач нечистоћа 

1. Тeлo oд нoдулaрнoг ливa (GGG-40/50), прирубницe у склaду 

сa EN 1092-2 или oдгoвaрajућe 

2.Епоксидна заштита споља и унутра мора бити дебљине 

мин.250μm, а као доказ : 

-Приложити важећи GSK сертификат (RAL Qualiti Mark 662) о 

епоксидној заштити на понуђеним добрима -или одговарајуће, 

или,ако понуђено добро није покривено овим 

сертификатом,приложити Извештај о испитивању дебљине 
наношења епоксидне заштите према важећем SRPS EN ISO 2808 

( или одговарајуће), издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025). 

Напомена :Резултат испитивањамора бити дебљина епоксидне 

заштите минимално 250 μm. 
3. Радни притисак PN 16 

4. Укључени завртњи, навртке, подлошке и дихтунзи 

    

 DN 50  ком  2  

 DN 80  ком  2  

 DN 100  ком  2  

 Помоћни материјал     

 Кудеља кг  20  

 Гумено платно кг  100  

 Завртњи  

1.Са пуним навојем и осмоугаоном главом; 

2. Материјал израде је квалитета 8.8 

    

 М20 х 120 ком  100  

 М 20 х 100 ком  200  

 М 20 х 80 ком  100  

 М 16 х 60 ком  50  

 М 16 х 80 ком  100  

 М 16 х 70 ком  200  

 М 16 х 120 ком  200  

 Навртке  

1.Осмоугаоног облика 

2.Материјал израде је квалитета 8.8 

    

  М 20 ком  400  

 М 16 ком  550  

 Поклопци од дуктилног лива (LG поклопци)  
1. Материјал израде SRPS EN GJS -400 (GJS-500), или SRPS EN 

GJL-250 или одговарајуће; 

2. Димензионо и на основу теста на силу у складу са SRPS EN 

124 или одговарајуће: 

    

 водоводни 1,5 t ком  20  

 водоводни  25 t ком  20  



14  

 

 

 

 

Обавезно је достављање следећих докумената уз понуду: 

Копије сертификата о испуњавању захтеваних стандарда наведених у спецификацији 

Потврда о здравственој исправности понуђених добара издата од стране акредитоване лабораторије, 

изузев за помоћни материјал, шахт поклопце и хидранте 

Копије сертификата за произвођача и то : ISO 9001 . 

Каталог понуђених добара на српском језику са означеним добрима која су предмет понуде. 

 

 

 

 

У   Потпис овлашћеног лица понуђача, 

  2019. године (М.П.)    

 водоводни  40 t ком  5  

 канализациони  25 t ком  1  

                                                 Укупна цена без ПДВ-а:      

Укупно, без ПДВ-а : 
(за збир из колоне 4. табеле) 

 
Укупно са ПДВ-ом: 
(за збир из колоне 4. табеле) 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

из члана 75. Закона о јавним набавкама 

И З Ј А В А П О Н У Ђ А Ч А 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да : 

 

 

А) Предузеће  , са седиштем у 

   ул  број  , чији сам ја законски 

заступник у својству директора, 

 

Б) Радња  са седиштем у 

  ул  број  , чији сам ја оснивач, 

 

 

1. Испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНВВ д 

05/2019, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и поседује све доказе из члана 77. наведеног закона, 

којима се доказује испуњеност обавезних услова; 

 

2. Испуњава све услове и обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 

 

3. Нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

НАПОМЕНА: Попунити под А или Б у зависности да ли се ради о предузећу или радњи и 

вратити ову изјаву наручиоцу истовремено са понудом. 

 

 

 

У    

  2019 . године 

ДИРЕКТОР или ОСНИВАЧ 

  
( пуно име и презиме ) 

  
( потпис) 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку добара – ливено гвозденог фитинга, у отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д 

бр. 05/2019, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

Место и датум: Потпис овлашћеног лица: 

М.П.     
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 
Опис трошкова 

 
Износ 

Прибављање захтеваних доказа  

Поштански трошкови  

Остали трошкови  

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде. 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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

Место и датум: Потпис овлашћеног лица: 

М.П.     
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НАРУЧИЛАЦ: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ 

Број:    

JНВВ д број 05/2019 

  . јул 2019. године 

Чајетина, А. Карађорђевића 6/А. 

Тел. 031/831-805 

 

               МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОВИНИ ДОБАРА – 

     Ливено гвозденог фитинга 

 

Закључен  2019. године између: 

 

1. Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине, А. Карађорђевића 6/А, пиб 

105 060 489, матични број 203 029 76, које заступа директор Раде Јовановић (у даљем 

тексту : купац) и 

2.   из  , које заступа 
  , ПИБ   , матични број   , текући 

рачун број   код „   “ (у даљем 

тексту: продавац), у следећем: 

 

Уговорне стране констатују да је по спроведеном отвореном поступку јавне набавке ЈНВВ д 

број 05/2019, за набавку добара – ливено гвозденог фитинга, изабрана понуда понуђача 

__________________________________________________ из __________________________, па 

уговорне стране овим уговором уређују међусобна права и обавезе како следи. 

 

Члан1. 

Продавац продаје, а купац купује добра описана у конкурсној документацији ЈНВВ д број 

05/2019,   у  свему  према понуди   продавца   са  спецификацијом  број  од 

  . године, која чини саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за куповину добара описаних у члану 

1. овог уговора износи 5.000.000,00 динара ( и словима: пет милиона динара) без ПДВ-а. 

Купац ће цену из става 1. овог члана плаћати сукцесивно, након сукцесивне испоруке 

добара, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручена добра. 

 

Члан 3. 

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује купцу сукцесивно, у 

року од 4 дана од дана пријема требовања овлашћеног лица наручиоца, fco. Чајетина. 

Гарантни рок за купљена добра износи: __________________ (минимални гарантни рок, 

изузев за помоћни материјал, износи 12 месеци). 

Продавац гарантује купцу да купљена добра у потпуности одговарају техничким 

карактеристикама описаним у конкурсној документацији. 

Тачне количине тражених добара, наручилац ће определити накнадно и доставити 

понуђачу спецификацију тражених добара, према датим јединичним ценама датим у понуди и 

укупном износу планираних-уговорених средстава. 
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Тражене количине, исказане у спецификацији, могу се повећати у случају непредвиђених 

кварова и непланираних поправки, под условом да то не прелази 5% уговорене вредности. 

У случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене вредности, може се мењати 

овај уговор, закључењем анекса. 

Члан 4. 

За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама као и општи и посебни прописи за добра која су предмет 

овог уговора. 

Члан 5. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

 

Члан 6. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне 

стране. 

Члан 7. 

Уговорне стране уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, 

својеручно потписују. 

 

 

 

ПРОДАВАЦ, ЗА КУПЦА 

Директор  
ЈКП „Водовод Златибор“ 

_____________________ 

        Раде Јовановић 
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