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ЈКП „HAMMEUM „ПРОКУПЉЕ

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности – добра

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ  ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

 (Јавна набавка: бр. 1.1.2/2016)

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:   06.05.2016. године до 11,00 сати
Јавно отварање понуда:   06.05.2016. године у 11,15 сати

Укупан број страна конкурсне документације: 68 страна

ПРОКУПЉЕ, АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке број 3133 о покретању јавне
набавке број 1.1.2/2016 од 27.04.2016. године,  Решења о образовању комисије број:
3134 за јавну набавку број:1.1.2/2016 од 27.04.2016. године,  припремљена је  следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - добра

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ  ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Редни број јавне набавке: 1.1.2/2016

Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 5
II Подаци о предмету јавне набавке 6

         III Техничке карактеристике – спецификације- 7

IV

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

20

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 25
VI Образац понуде 33
VII Модел уговора 48
VIII Образац трошкова припреме понуде 66
IX Образац изјаве о независној понуди 67
X Изјава понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став

2 Закона о јавним набавкама.
68

Напомена:    Конкурсна документација садржи 68 страна.



Страна 3 од 67

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона
о Јавним набавкама набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у
даљем тексту: Закон) и Одлуке број 3133 о покретању поступка  јавне набавке број:
1.1.2/2016 од 27.04.2016. године,

Јавно комунално предузеће „HAMMEUM „ПРОКУПЉЕ
Ул.Трг топличких јунака  бр. 2, 18400 Прокупље

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности -  добара

бр. ЈНМВ  1.1.2/2016

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ  ВОДОВОДНЕ И

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

1. Наручилац  Јавно комунално предузеће  „HAMMEUM „ПРОКУПЉЕ позива све
заинтересоване понуђаче да доставе понуду за „Набавку водоводног и
канализационог материјала за обављање редовних активности на
одржавању водоводне и канализационе мреже“ из овог позива и конкурсне
документације за предметну јавну набавку.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке „Набавку водоводног и канализационог материјала за

обављање редовних активности на одржавању водоводне и канализационе
мреже“.

4. Назив и ознака из општег речника набавке: 44163000- цеви и арматура
5. Набавка је обликована у шест партија и то:

партија 1 –КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ
партија 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ
ПРЕЧНИКА
партија 3 – ПЕ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА
партија 4 – ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ
партија  5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
партија 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ

6. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и
додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама
прецизирани конкурсном документацијом.

7. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76.
Закона о јавним набавкама, понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве понуђача,
дат је у поглављу IV одељак 3 конкурсне документације и Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу X).

8. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у
просторијама Јавно комунално предузеће  „HAMMEUM „ Прокупље, на адреси:
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ул.Трг топличких јунака  бр.2, 18400 Прокупље, сваког радног дана од 07,00 до
15,00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити све
време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације
може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке или са сајта општине
Прокупље, www.prokuplje.org.rs.

9. Рок за подношење понуда је 06.05.2016. до 11 00 часова.
10.Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се

неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

11.Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу
наручиоца, са назнаком „Не отварај – понуда за јавну набавку бр. 1.1.2/2016 -
„Набавку водоводног и канализационог материјала за обављање редовних
активности на одржавању водоводне и канализационе мреже“.

12.На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама
није дозвољена.

13.Јавно отварање понуда обавиће се 06.05.2016. године, у 11,15 часова, у
просторијама Наручиоца. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно
члану 104. Закона о јавним набавкама.

14.Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача,
што ће доказати предајом потписаног и овереног овлашћења.

15.Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа
понуђена цена“.

16.Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 3 дана од
дана отварања понуда.

17.Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну
набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне
набавке, у случају пријема неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих
понуда или одустане из било ког другог разлога.

18.Контакт особе су: за правна питања Крстић Светлана и за техничка питања
Радмила Перић.
Е-mail adresa: vodovodpk@mts.rs
Факс: 027-321-788.



Страна 5 од 67

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:Јавно комунално предузеће „HAMMEUM „ПРОКУПЉЕ
Адреса: улица -Трг топличких јунака  бр. 2, 18400 Прокупље
ПИБ:100952421
Матични број: 17442350
Број рачуна:330-47000289-71

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у
складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 1.1.2/2016 су добра - Набавка водоводног и
канализационог материјала за обављање редовних активности на одржавању
водоводне и канализационе мреже.

Циљ Поступка:

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

Контакт особе:

Контакт особе су: за правна питања Светлана Крстић и за техничка питања
Радмила Перић.
Е-mail adresa: vodovodpk@mts.rs
Факс: 027-321-788.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 1.1.2/2016 су добра - Набавка водоводног и
канализационог материјала за обављање редовних активности на одржавању
водоводне и канализационе мреже.

2. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

44163000- цеви и арматура

3. Партије - Предмет јавне набавке  обликован је у шест  партија и то:

партија 1 –КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ
партија 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ
ПРЕЧНИКА
партија 3 – ПЕ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА
партија 4 – ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ
партија  5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
партија 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ

4. Процењена вредност јавне набавке износи 3.021.156,00 динара без ПДВ-а, по
партијама:

партија 1 –КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ - 414.290,00 динара
партија 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ
ПРЕЧНИКА – 262.632,00 динара
партија 3 – ПЕ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА – 290.379,00
динара
партија 4 – ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ-416.815,00 динара
партија  5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ – 1.503.900,00 динара
партија 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ – 133.140,00 динара.



Страна 7 од 67

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  1 -  КУПЛУНГ
СПОЈНИЦЕ

-Тело спојнице је од прохромског лима AISI  304, дебљине 1мм, са ојачањима на оба
краја спојнице у виду L профила од прохромског лима AISI 304 дебљине 3 мм.
-Стандардна дужина спојнице је 200мм. Опционо 300мм или 400мм.

-Вијци за затезање спојнице морају бити оригинални-фабрички, са главом, међусобно
повезани прохромском осовином за центрирање.Уместо оригинал описаних вијака
никако се не смеју користити навојне шипке.
-Гумена облога унутар спојнице је минималне дебљине 7 мм, тврдоће 60 шора.

Мини спојнице 1/2“-2“

-Тело спојнице је од прохромског лима AISI  304, дебљине 1 мм, из једног комaда.
-Дужина спојнице је 100мм.
-Вијци за затезање спојнице су оригинални-фабрички, са главом, димензија М 10х70/60,
међусобно повезани прохромском осовином за центрирање.
-Гумена облога унутар спојнице је дебљине 7 мм, тврдоће 60 шора.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:
-Каталог спојница
- Атест домаће акредитоване лабораторије о испитивању  по SRPS EN 12266
-Извештај о здравственој исправности (не старији од годину дана)
-Сертификат ISO 9001 за произвођача спојница

-Доставити узорке спојница: Ø 1/2" х 100, 75 ПВЦ х200. Узорци ће се након завршене
Јавне набавке вратити понуђачима, осим изабраном, са којим ће се потписати уговор о
купопродаји, и исти узорци ће остати као еталон до краја уговореног рока набавке, и
биће фактурисани од стране продавца по потписивању уговора.

2. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  2 -  УНИВЕРЗАЛНЕ
СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА

УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ТИП „У“

 Конструкција – израда

Испорука U - flex правих наставака са еластичним-флексибилним утичним
деловима на оба краја, за спајање ливених, челичних и азбестцементних цеви,
NP 10.

Материјал – универзалне спојнице тип „У“  за спајање
ливеногвоздених, челичних и азбестцементних цеви :

Кућиште: Нодуларни лив-дуктил у складу са BS EN 1563:1997/EN GJS – 450-10
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Заптивка : EPDM у складу са BS EN 681-1: 1996  TYPE WA VC
Вијци: Нерђајући челик у складу са  BS EN  ISO3506-1: 2009, класе 70
Навртке: Нерђајући челик у складу са  BS EN  ISO3506-2: 2009, класе 70
Заштита : Rilsan nylon 11 црни

Доказивање тражених техничких услова који се односе за универзалне
спојнице:

- Достава важећих сертификата 9001 и 14001 за произвођача;
- Прилог оргинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени комади;
- Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима
воде за пиће издатих од институције акредитоване за издавање сертификата;
- 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.

3. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  3- ПЕ ВОДОВОДНИ
ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА

 ФИТИНЗИ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО И СУЧЕОНО ЗАВАРИВАНЈЕ

Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен
од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада.

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.

Електрофузионо варене огрлице морају бити испоручене са доњом обујмицом,
односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са
интегрисаним металним ножем за бушење цеви произведеним од метала отпорног на
корозију са којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима под
пуним радним са продуженим одводом за минимум два заваривања, такође без
употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању. Исто важи и за
сервис вентиле за кућне прикључке.

Кугласти сервисни вентили за монтажу на прикључцима, такође произведени од
PE 100 материјала за PN  притиске морају бити упаковани у кутије са свим визуелним
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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.

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

1. Достава важећих сертификата 9001 и 14001 за произвођача;
2. Прилог оргинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени комади
3. Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде

за пиће издатих од институције акредитоване за издавање сертификата;
4. 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

5. Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног PE 100
гранулата;

6. 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.;

4.ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  4 - ПОЦИНКОВАНИ
ВОДОВОДНИ ФИТИНГ

·  Материјал израде је темперовани челични лив, дубински топло поцинкован.

· На телу трајно уливен лого или назив произвођача и димензија.

·  Спојевни су навојни, унутрашњи и спољни, у складу са SRPS ISO 7/1 („цоловни“).

·  За радни притисак хладне воде  НП10.

Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.  Каталог (извод каталога) произвођача;

2.  Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване
установе;

3.  Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или
одговарајући са тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног,
издат од стране акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији
од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат
од стране

   домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од 3
године од датума
      предвиђеног за отварање понуда.
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5.ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  5 - ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ
ФАЗОНСКИ КОМАДИ

· Материјал израде је EN GJS-400, или EN GJS-500 (GGG-40, или GGG-50) са на телу
трајно     уливеним називом или логом произвођача, димензијом и радним
притиском.

·  Сви ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са SRPS ЕН 545 за НП10.

·  Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, просечне дебљине
250 микрона.

·  Прирубнице у складу са SRPS EN 1092-2 за НП10.

- Квалитет вијака СРПС М.Б1.053 , чврстоће 8.8 , квалитет матице СРПС М.Б1.601

Обавезно уз понуду приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1.  Каталог (извод каталога) произвођача;

2.  Важећи сертификат ISO 9001:2008 произвођача, издат од стране акредитоване
установе;

3.  Извештај о испитивању SRPS EN 12266 за НП10 за понуђена добра, или
одговарајући са тестом на 50% вишем притиску хладне воде од предвиђеног радног,
издат од стране акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији
од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

4. Извештај о здравственој исправности за употребу на цевоводу за питку воду, издат
од стране домаће акредитоване лабораторије у складу са ISO/IEC 17025, не старији од
3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

6. ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВЕЗАНЕ ЗА ПАРТИЈУ  6 - ПЕ и ПВЦ ЦЕВИ ЗА
ВОДУ

ПЕ цеви за воду

- Стандард ИСО 9001: 2008, СРПС ЕН 12201-2
- Материјал: полиетилен високе густине ХДПЕ ПЕ 100
- називни притисак НП 10  бара
- стручно мишљење о здравственој исправности
- извештај о испитивању са мишљењем

- На цевима морају бити утиснути следећи подаци :
- врста и тип материјала
- називни пречник
- радни притисак
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- ознака међународног стандарда
- знак произвођача
- година производње

ПВЦ цеви за воду

- Стандард ИСО 9001: 2008, SRPS EN 1452
- Материјал : Неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ без омекшивача и пуниоца)
- Густина 1,4 кг/дм3
- називни притисак НП 10  бара

- На ПВЦ цевима  за воду морају бити утиснути следећи подаци :
- врста материјала ПВЦ,
- спољни пречник, дебљина зида,

- радни притисак,
- ознака СРПС ЕН 1452,
- знак произвођача,
- година производње,
- стручно мишљење о здравственој исправности,
- извештај о испитивању са мишљењем.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.
У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2) СПЕЦИФИКАЦИЈА  ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ  МАТЕРИЈАЛА ЗА
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

I ПАРТИЈА - КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ
Koм. Цена по комаду укупно

Куплинг спојница за поц.цеви ¾", НП 10 бара 100
Куплинг спојница за поц.цеви ½",НП 10 бара 20
Куплунг спојница за поц. цеви 1", НП 10 бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 5/4", НП 10 бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 6/4", НП 10 бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 2", НП 10 бара 15
Куплунг спојница за поц.цеви 21/2"

, НП 10 бара 5
Куплунг спојница за поц.цеви 3", НП 10 бара 5
Куплунг спојница за поц.цеци 31/2"

, НП 10 бара 5
Куплунг спојница за азбест Ø 60, НП 10 бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 80, НП 10 бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 100, НП 10 бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 125, НП 10 бара 4
Куплунг спојница за азбест Ø150, НП 10 бара 4
Куплунг спојница за азбест Ø200, НП 10 бара 4
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Куплунг спојница за азбест Ø250, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø 60, НП 10
бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø 80, НП 10
бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø100, НП 10
бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø 125, НП 10
бара 0
Куплунг спојница за челичне цеви Ø 200, НП 10 бара 4
Куплунг спојница за челичне цеви Ø 400, НП 10 бара 1
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 90, НП 10 бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø110, НП 10 бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 160, НП 10 бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 200, НП 10 бара 6
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 250, НП 10 бара 2
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 280, НП 10 бара 2
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 315, НП 10 бара 2

                              УКУПНО I ПАРТИЈА:
II  УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ
 ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА

Ком. Цена по комаду укупно
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø65, НП 10 бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø80, НП 10 ба ра 6
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø100, НП 10
бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø 125, НП 10
бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø150, НП 10
бара 4
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø175, НП 10
бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø200, НП 10
бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø 225, НП 10
бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø250, НП 10
бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви Ø 300, НП 10
бара 2

УКУПНО II ПАРТИЈА :

III ПЕ ВОДОВОДНИ  ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА
Ком. Цена по комаду укупно

Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 20, НП 10
бара 10
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 25, НП 10
бара 50
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Спојница ( муф) са електрозавојницама  Ø 32, НП 10
бара 20
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 40, НП 10
бара 10
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 50, НП 10
бара 10
Спојница ( муф) са електрзавојницама Ø 63, НП 10
бара 10
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 75, НП 10
бара 5
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø 90, НП 10
бара 6
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø110, НП 10
бара 6
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø125, НП 10
бара 2
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø160, НП 10
бара 2
Спојница ( муф) са електрозавојницама Ø180, НП 10
бара 2
Спојница ( муф) саелектро завојницама Ø225, НП 10
бара 2
Спојница ( муф) са елктрозавојницама Ø 315, НП 10
бара 2

Капа са електрозавојницом Ø 63, НП 10 бара 1
Капа са електрозавојницом Ø 75, НП 10 бара 1
Капа са елктрозавојницом Ø 90, НП 10 бара 1
Капа са елктрозавојницом Ø 110, НП 10 бара 1

Лук 45 са електрозавојницом Ø 75, НП 10 бара 2
Лук 45 са електрозавојницом Ø 90, НП 10 бара 2
Лук 45 са електрозавојницом Ø 110, НП 10 бара 2
Лук 45 са електрозавојницом Ø 125, НП 10 бара 2

Лук 90 са електрозавојницом Ø 75, НП 10 бара 2
Лук 90 са електрозавојницом Ø 90, НП 10 бара 2
Лук 90 са електрозавојницом Ø 110, НП 10 бара 2
Лук 90 са електрозавојницом Ø 125, НП 10 бара 2

Т комад са електрозавојницом Ø 63, НП 10 бара 2
Т комад са електрозавојницом Ø 90, НП 10 бара 2
Т комад са електрозавојницом Ø 110, НП 10 бара 4

Туљак са прирубницом Ø 63, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом Ø 75, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом Ø 90, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом Ø 110, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом Ø 160, НП 10 бара 8
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Туљак са прирубницом Ø 315, НП 10 бара 2
УКУПНО III ПАРТИЈА :

IV ПАРТИЈА ПОЦИНКОВАНИ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ
Ком. Цена по комаду укупно

Дупли нипли 1/2", НП 10 бара 50
Дупли нипли 3/4", НП 10 бара 100
Дупли нипли 1", НП 10 бара 40
Дупли нипли 5/4", НП 10 бара 20
Дупли нипли 6/4", НП 10 бара 15
Дупли нипли 2", НП 10 бара 10

холендер 1/2", НП 10 бара 15
холендер 3/4 ", НП 10 бара 50
холендер 1", НП 10 бара 16
холендер 5/4", НП 10 бара 10
холендер 6/4 ", НП 10 бара 10
холендер 2", НП 10 бара 6

Т комад 3/4", НП 10 бара 30
Т комад 1", НП 10 бара 20
Т комад 5/4", НП 10 бара 10
Т комад 6/4", НП 10 бара 10
Т комад 2", НП 10 бара 10

чеп 1/2", НП 10 бара 10
чеп 1/2", НП 10 бара 20
чеп 1", НП 10 бара 10
чеп 5/4", НП 10 бара 10
чеп 6/4" , НП 10 бара 10
чеп 2", НП 10 бара 5

Пропусни вентил без испуста 1/2", НП 10 бара 10
Пропусни вентил без испуста 3/4", НП 10 бара 100
Пропусни вентил без испуста 1", НП 10 бара 20
Пропусни вентил без испуста 5/4 ", НП 10 бара 10
Пропусни вентил без испуста 6/4", НП 10 бара 10
Пропусни вентил без испуста 2", НП 10 бара 10

Пропусни вентил са испустом 1/2", НП 10 бара 10
Пропусни вентил са испустом 3/4", НП 10 бара 40
Пропусни вентил са испустом 1", НП 10 бара 20
Пропусни вентил са испустом 5/4", НП 10 бара 10
Пропусни вентил са испустом 6/4", НП 10 бара 3
Пропусни вентил са испустом 2", НП 10 бара 3
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муф 1/2", НП 10 бара 100
муф 3/4", НП 10 бара 200
муф 1", НП 10 бара 100
муф 5/4", НП 10 бара 50
муф 6/4", НП 10 бара 40
муф 6/4", НП 10 бара 20

колено 1/2 ", НП 10 бара 30
колено 3/4", НП 10 бара 50
колено 1 ", НП 10 бара 20
колено 5/4", НП 10 бара 20
колено 6/4", НП 10 бара 20
колено 2", НП 10 бара 20

редуцир 2 1/2"- 2", НП 10 бара 8
редуцир 2 "- 6/4 ", НП 10 бара 8
редуцир 2 "- 5/4 ", НП 10 бара 8
редуцир 2" - 1", НП 10 бара 8
редуцир 5/4" - 1", НП 10 бара 8
редуцир 3/4"-1/2", НП 10 бара 10

полуспојница 1/2", НП 10 бара 80
полуспојница 3/4", НП 10 бара 200
полуспојница 1", НП 10 бара 40
полуспојница 5/4", НП 10 бара 25
полуспојница 6/4", НП 10 бара 25
полуспојница 2", НП 10 бара 25

Дупла спојница 1/2", НП 10 бара 20
Дупла спојница 3/4", НП 10 бара 30
Дупла спојница 1", НП 10 бара 20
Дупла спојница 5/4", НП 10 бара 10
Дупла спојница 6/4", НП 10 бара 10
Дупла спојница 2", НП 10 бара 10

УКУПНО IV ПАРТИЈА :

V ПАРТИЈА ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
Ком. Цена по комаду укупно

Шибер вентил ( ОЗ ) Ø80, НП 10 бара 8
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 100 , НП 10 бара 10
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 150, НП 10 бара 10
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 200, НП 10 бара 10
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Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 250, НП 10 бара 2

ЕКС спојница Ø90, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø110, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø125, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø150, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø220, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø 315, НП 10 бара 2

зупчаста спојница Ø 75, НП 10 бара 8
зупчаста спојница Ø 90, НП 10 бара 8
зупчаста спојница Ø 110, НП 10 бара 10

Т комад 80/80, НП 10 бара 4
Т комад 100/80, НП 10 бара 4
Т комад 100/100, НП 10 бара 4
Т комад 150/150, НП 10 бара 2
Т комад 150/100, НП 10 бара 1

прирубница 80/2", НП 10 бара 8
прирубница 100/2", НП 10 бара 6
прирубница 150/2", НП 10 бара 2
прирубница 200/2", НП 10 бара 2

ССП комад Ø60, НП 10 бара 6
ССП комад Ø 80, НП 10 бара 6
ССП комад Ø100, НП 10 бара 6
ССП комад Ø150, НП 10 бара 3
ССП комад Ø 200, НП 10 бара 3

Лук са прирубницом 90˚ Ø 80, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 100, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 150, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 200, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 80, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 100, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 150, НП 10 бара 1
Лук са прирубницом 45 Ø 200, НП 10 бара 1

Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 90, НП 10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 110, НП 10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 160, НП 10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 225, НП 10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 315, НП 10 бара 1
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Вијак са матицом М14x80, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М14x100, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М16x80, НП 10 бара 500
Вијак са матицом М16x100, НП 10 бара 500
Вијак са матицом М18x80, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М18x100, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М20x100, НП 10 бара 50
Вијак са матицом М20x100, НП 10 бара 50

УКУПНО V ПАРТИЈА :

VI ПАРТИЈА  ПЕ и ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ
метара Цена по метру укупно

ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 3/4" 500
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 1" 200
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 5/4" 100
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 6/4" 100
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 2" 100
ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 200 18
ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 250 18
ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 315 18

УКУПНО VI ПАРТИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I ПАРТИЈА - КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ

II  УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА

III ПЕ ВОДОВОДНИ  ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА

IV ПАРТИЈА ПОЦИНКОВАНИ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ

V  ПАРТИЈА ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

VI ПАРТИЈА  ПЕ и ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ
УКУПНО :

Цена без ПДВ-а -------------------------------
 ПДВ 20% -------------------------------------
УКУПНО ( са ПДВ-ом) ---------------------

Датум                                                  МП                                            потпис  понуђача
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                                                                                                           ___________________

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 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. Обавезни услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:

1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар
( члан 75. став 1. тачка 1) Закона)

1.1.2. Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
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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 ( члан 75. став 1. тачка 2) Закона)

1.1.3. 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
( члан 75. став 1. тачка 4) Закона)

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу X).

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, услове наведене под тачкама
1.1.1, 1.1.2, и 1.1.3 понуђач доказује изјавом којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке.

1.2. Додатни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:

Понуђач треба да поседује следеће:
1.2.1. Мишљење да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима
воде за пиће издатих од акредитованих институција за издавање сертификата за
сваку врсту материјала посебно.
1.2.2. Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног ПЕ 100
гранулата.
1.2.3. Изјава понуђача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и
стеге за фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција,
колена, прелазних комада и сл.
1.2.4. Списак  најважнијих испоручених добара у протекле три године са
износима, датумима и листама купаца.

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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача ,сваки понуђач из групе понуђача,мора
да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона ,а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75.став1.тач.5) Закона дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, додатне услове под
тачкама 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. и 1.2.4. понуђач доказају изјавом којом под пуном
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материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке.

5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.  и Образац изјаве
понуђача, дат у поглављу X),којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.  и Образац изјаве понуђача, дат у поглављу X), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН Нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o
дoдeли угoвoрa зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa
jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну
кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa наведених у поглављу IV.

Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања
понуда изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке од стране понуђача, члана групе понуђача и/или подизвођача увидом у
релевантна документа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач, члан групе понуђача
и/или подизвођач доставио нетачне податке о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке, та понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац
упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и
необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну
одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну
референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:
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И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ у поступку ЈНМВ
добара број 1.1.2/2016 – Набавка водоводног и канализационог материјала за
обављање редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);

4. Понуђач испуњава додатне услове:
4.1. Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за
пиће издатих од акредитованих институција за издавање сертификата за сваку врсту
материјала посебно.
4.2. Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног ПЕ 100 гранулата.
4.3. Изјава понуђача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и стеге за
фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција, колена,
прелазних комада и сл.
4.4. Списак  најважнијих испоручених добара у протекле три године са износима,
датумима и листама купаца.

Место:_________________                                                                          Понуђач:

Датум:_________________                                    М.П.                    ___________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (односно како
је регулисано споразумом)

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
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И З Ј А В У

Подизвођач_______________________________________________________ [навести
назив подизвођача]у поступку ЈНМВ добара бр.1.1.2/2016 - Набавка водоводног и
канализационог материјала за обављање редовних активности на одржавању
водоводне и канализационе мреже, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                   Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                       _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

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
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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, као и
назнаку на коју партију или које партије  се понуда односи.

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 „HAMMEUM“ Прокупље, улица Трг топличких
јунака број 2, 18400 Прокупље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку:бр.1.1.2/2016-
Набавка водоводног и канализационог материјала за обављање редовних
активности на одржавању водоводне и канализационе мреже, НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.05.2016. године до 11:00 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:

- Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за
подношење понуде и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити
одбијена.

- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у
обрасцу конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко -
штампаним словима, хемијском оловком. Евентуалне грешке начињене приликом
попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају
посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица понуђача.

- Понуђач ће доставити:
1. Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде,
2. Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона; (оверене печатом понуђача и

потписане од стране одговорног лица);
3. Модел уговора(попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране

одговорног лица);
4. Изјаву о независној понуди(потписану и оверену печатом понуђача);
5. Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона о јавним

набавкама.
6. Образац Трошкови понуде (Образац није неопходно попунити и потписати);

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној
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документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању
обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке обликован је у шест партија:

партија 1 –КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ
партија 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА
партија 3 – ПЕ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА
партија 4 – ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ
партија  5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
партија 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако

да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне
партије.

Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити
разматрана, сматраће се неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.

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 „HAMMEUM“
Прокупље, улица Трг топличких јунака број 2, 18400 Прокупље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку: „ Набавка водоводног и канализационог
материјала за обављање редовних активности на одржавању водоводне и
канализационе мреже “, ЈНМВ број 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку:„ Набавка водоводног и канализационог
материјала за обављање редовних активности на одржавању водоводне и
канализационе мреже “, ЈНМВ број 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
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или
„Опозив понуде за јавну набавку: „Набавка водоводног и канализационог
материјала за обављање редовних активности на одржавању водоводне и
канализационе мреже“, ЈНМВ број 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Набавка водоводног и
канализационог материјала за обављање редовних активности на одржавању
водоводне и канализационе мреже“, ЈНМВ број 1.1.2/2016 - 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

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.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, подизвођач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3., иОбразац изјаве понуђача, дат
је у поглављу X)којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена
печатом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.

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.
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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 2)
Закона и то податке о:

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

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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.

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, члан групе понуђача доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IVодељак 3.,
иОбразац изјаве понуђача, дат је у поглављу X),којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом

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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1 . Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана, у складу са Законом о
роковима извршења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана службеног пријема исправног рачуна.
Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног
рачуна, уплатом на рачун понуђача.
Понуда са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу места и рока за испоруку  добара
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Понуђач ће испоруку предметних добара извршити  у року не дужем од 10 (десет) дана
од дана закључења уговора о купопродаји.
Испорука предметних добара, вршиће се након квантитативног и квалитативног
пријема истих, који ће се извршити од стране овлашћеног лица Наручиоца. У случају
уочених квантитативних и квалитативних недостатака, сачиниће се записник који ће у
року од три дана од дана сачињавања истог, бити достављен добављачу.

Место и начин испоруке добара- франко Прокупље

9.3.Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручена добра према условима
гаранције које даје произвођач добара, а не краћи од 12 месеци, и то рачунајући од
дана испоруке предметних добара.

9.4.Захтеви у погледу рока за рекламацију

     Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 8 дана од дана пријема
рекламације.

9.5.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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 не 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 понуђачима у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине,понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

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., АКО ЈЕСУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,Министарства
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финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се  могу добити у Агенцији за заштиту

животне средине и у Министарству енергетике,развојаи заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у

Министарству рада,запошљавања и социјалне политике.

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу
наручиоца: улица Трг топличких јунака, бр.2, 18400 Прокупље; електронске поште на
e-mail: vodovodpk@mts.rs или факсом на број: 027-321 788 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, 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 објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈНМВ број
1.1.2/2016”.

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.

14.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
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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.

15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа
понуђена цена“.

16.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
добара. У случају истог понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази (Образац
изјаве, дат је у поглављу X.)

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.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 027- 321 -
788  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. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
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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 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
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 5 дана од дана пријема одлуке.

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
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број
ЈНМВ.1.1.2/2016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор најкасније у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог
члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

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

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 1.1.2/2016
-  „ Набавка водоводног и канализационог материјала за обављање редовних
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активности на одржавању водоводне и канализационе мреже“

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:
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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
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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:

„ Набавка водоводног и канализационог материјала за обављање редовних
активности на одржавању водоводне и канализационе мреже “
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А – ПАРТИЈА 1- КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ

I ПАРТИЈА - КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ
Koм. Цена по комаду укупно

Куплинг спојница за поц.цеви ¾", НП 10 бара 100
Куплинг спојница за поц.цеви 1/2", НП 10
бара 20
Куплунг спојница за поц. цеви 1", НП 10 бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 5/4", НП 10
бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 6/4", НП 10
бара 20
Куплунг спојница за поц.цеви 2", НП 10 бара 15
Куплунг спојница за поц.цеви 21/2" , НП 10
бара 5
Куплунг спојница за поц.цеви 3", НП 10 бара 5
Куплунг спојница за поц.цеци 31/2", НП 10
бара 5
Куплунг спојница за азбест Ø 60, НП 10 бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 80, НП 10 бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 100, НП 10
бара 6
Куплунг спојница за азбест Ø 125, НП 10
бара 4
Куплунг спојница за азбест Ø150, НП 10 бара 4
Куплунг спојница за азбест Ø200, НП 10 бара 4
Куплунг спојница за азбест Ø250, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø
60, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø
80, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви
Ø100, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за ливено гвоздене цеви Ø
125, НП 10 бара 0
Куплунг спојница за челичне цеви Ø 200, НП
10 бара 4
Куплунг спојница за челичне цеви Ø 400, НП
10 бара 1
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 90, НП 10
бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø110, НП 10
бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 160, НП 10
бара 8
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 200, НП 10
бара 6
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 250, НП 10
бара 2
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Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 280, НП 10
бара 2
Куплунг спојнице за ПВЦ цеви Ø 315, НП 10
бара 2

Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:

Рок плаћања:

У року од 45 дана, по
пријему исправно
достављене фактуре
потписане од стране
овлашћеног лица
наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију
Рок за решавање

рекламације  је 8 дана од
дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)

_____ дана од дана
отварања понуде.

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.

Б – ПАРТИЈА 2- УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ
 ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА

II  УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ
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 ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА
Ком. Цена по комаду укупно

Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø65, НП 10 бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø80, НП 10 бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø100, НП 10 бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø 125, НП 10 бара 6
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø150, НП 10 бара 4
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø175, НП 10 бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø200, НП 10 бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø 225, НП 10 бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø250, НП 10 бара 2
Универзалне спојнице за спајање цеви
Ø 300, НП 10 бара 2

Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:

Рок плаћања: У року од 45 дана, по пријему исправно
достављене фактуре потписане од
стране овлашћеног лица наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију Рок за решавање рекламације  је 8 дана
од дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана) _____ дана од дана отварања понуде.

Датум                  Понуђач
         М. П.

       _____________________          __________________________

Напомене:
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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.

В – ПАРТИЈА 3 – ПЕ ВОДОВОДНИ  ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА

III ПЕ ВОДОВОДНИ  ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА
Ком. Цена по комаду укупно

Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
20, НП 10 бара 10
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
25, НП 10 бара 50
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
32, НП 10 бара 20
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
40, НП 10 бара 10
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
50, НП 10 бара 10
Спојница ( муф) са
електрзавојницама Ø
63, НП 10 бара 10
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
75, НП 10 бара 5
Спојница ( муф) са
електрозавојницама Ø
90, НП 10 бара 6
Спојница ( муф) са
електрозавојницама
Ø110, НП 10 бара 6
Спојница ( муф) са
електрозавојницама
Ø125, НП 10 бара 2
Спојница ( муф) са
електрозавојницама
Ø160, НП 10 бара 2
Спојница ( муф) са
електрозавојницама
Ø180, НП 10 бара 2
Спојница ( муф)
саелектро завојницама
Ø225, НП 10 бара 2
Спојница ( муф) са
елктрозавојницама Ø
315, НП 10 бара 2
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Капа са
електрозавојницом Ø
63, НП 10 бара 1
Капа са
електрозавојницом Ø
75, НП 10 бара 1
Капа са
елктрозавојницом Ø
90, НП 10 бара 1
Капа са
елктрозавојницом Ø
110, НП 10 бара 1

Лук 45 са
електрозавојницом Ø
75, НП 10 бара 2
Лук 45 са
електрозавојницом Ø
90, НП 10 бара 2
Лук 45 са
електрозавојницом Ø
110, НП 10 бара 2
Лук 45 са
електрозавојницом Ø
125, НП 10 бара 2

Лук 90 са
електрозавојницом Ø
75, НП 10 бара 2
Лук 90 са
електрозавојницом Ø
90, НП 10 бара 2
Лук 90 са
електрозавојницом Ø
110, НП 10 бара 2
Лук 90 са
електрозавојницом Ø
125, НП 10 бара 2

Т комад са
електрозавојницом Ø
63, НП 10 бара 2
Т комад са
електрозавојницом Ø
90, НП 10 бара 2
Т комад са
електрозавојницом Ø
110, НП 10 бара 4

Туљак са прирубницом
Ø 63, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом
Ø 75, НП 10 бара 10
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Туљак са прирубницом
Ø 90, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом
Ø 110, НП 10 бара 10
Туљак са прирубницом
Ø 160, НП 10 бара 8
Туљак са прирубницом
Ø 315, НП 10 бара 2

Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:

Рок плаћања:
У року од 45 дана, по пријему
исправно достављене фактуре
потписане од стране овлашћеног
лица наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију Рок за решавање рекламације  је 8
дана од дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)

_____ дана од дана отварања
понуде.

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.

Г – ПАРТИЈА 4 -ПОЦИНКОВАНИ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ

IV ПАРТИЈА ПОЦИНКОВАНИ  ВОДОВОДНИ ФИТИНГ
Ком. Цена по комаду укупно

Дупли нипли 1/2", НП 10 бара 50
Дупли нипли 3/4", НП 10 бара 100
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Дупли нипли 1", НП 10 бара 40
Дупли нипли 5/4", НП 10 бара 20
Дупли нипли 6/4", НП 10 бара 15
Дупли нипли 2", НП 10 бара 10

холендер 1/2", НП 10 бара 15
холендер 3/4 ", НП 10 бара 50
холендер 1", НП 10 бара 16
холендер 5/4", НП 10 бара 10
холендер 6/4 ", НП 10 бара 10
холендер 2", НП 10 бара 6

Т комад 3/4", НП 10 бара 30
Т комад 1", НП 10 бара 20
Т комад 5/4", НП 10 бара 10
Т комад 6/4", НП 10 бара 10
Т комад 2", НП 10 бара 10

чеп 1/2", НП 10 бара 10
чеп 1/2", НП 10 бара 20
чеп 1", НП 10 бара 10
чеп 5/4", НП 10 бара 10
чеп 6/4" , НП 10 бара 10
чеп 2", НП 10 бара 5

Пропусни вентил без испуста 1/2", НП 10
бара 10
Пропусни вентил без испуста 3/4", НП 10
бара 100
Пропусни вентил без испуста 1", НП 10 бара 20
Пропусни вентил без испуста 5/4 ", НП 10
бара 10
Пропусни вентил без испуста 6/4", НП 10
бара 10
Пропусни вентил без испуста 2", НП 10 бара 10

Пропусни вентил са испустом 1/2", НП 10
бара 10
Пропусни вентил са испустом 3/4", НП 10
бара 40
Пропусни вентил са испустом 1", НП 10 бара 20
Пропусни вентил са испустом 5/4", НП 10
бара 10
Пропусни вентил са испустом 6/4", НП 10
бара 3
Пропусни вентил са испустом 2", НП 10 бара 3
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муф 1/2", НП 10 бара 100
муф 3/4", НП 10 бара 200
муф 1", НП 10 бара 100
муф 5/4", НП 10 бара 50
муф 6/4", НП 10 бара 40
муф 6/4", НП 10 бара 20

колено 1/2 ", НП 10 бара 30
колено 3/4", НП 10 бара 50
колено 1 ", НП 10 бара 20
колено 5/4", НП 10 бара 20
колено 6/4", НП 10 бара 20
колено 2", НП 10 бара 20

редуцир 2 1/2"- 2", НП 10 бара 8
редуцир 2 "- 6/4 ", НП 10 бара 8
редуцир 2 "- 5/4 ", НП 10 бара 8
редуцир 2" - 1", НП 10 бара 8
редуцир 5/4" - 1", НП 10 бара 8
редуцир 3/4"-1/2", НП 10 бара 10

полуспојница 1/2", НП 10 бара 80
полуспојница 3/4", НП 10 бара 200
полуспојница 1", НП 10 бара 40
полуспојница 5/4", НП 10 бара 25
полуспојница 6/4", НП 10 бара 25
полуспојница 2", НП 10 бара 25

Дупла спојница 1/2", НП 10 бара 20
Дупла спојница 3/4", НП 10 бара 30
Дупла спојница 1", НП 10 бара 20
Дупла спојница 5/4", НП 10 бара 10
Дупла спојница 6/4", НП 10 бара 10
Дупла спојница 2", НП 10 бара 10

Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:
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Рок плаћања:
У року од 45 дана, по пријему
исправно достављене фактуре
потписане од стране овлашћеног
лица наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију Рок за решавање рекламације  је 8
дана од дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)

_____ дана од дана отварања
понуде.

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.

Д- ПАРТИЈА 5 - ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

V ПАРТИЈА ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ
КОМАДИ

Ком. Цена по комаду укупно
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø80, НП 10 бара 8
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 100 , НП 10 бара 10
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 150, НП 10 бара 10
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 200, НП 10 бара 10
Шибер вентил ( ОЗ ) Ø 250, НП 10 бара 2

ЕКС спојница Ø90, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø110, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø125, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø150, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø220, НП 10 бара 6
ЕКС спојница Ø 315, НП 10 бара 2

зупчаста спојница Ø 75, НП 10 бара 8
зупчаста спојница Ø 90, НП 10 бара 8
зупчаста спојница Ø 110, НП 10 бара 10

Т комад 80/80, НП 10 бара 4
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Т комад 100/80, НП 10 бара 4
Т комад 100/100, НП 10 бара 4
Т комад 150/150, НП 10 бара 2
Т комад 150/100, НП 10 бара 1

прирубница 80/2", НП 10 бара 8
прирубница 100/2", НП 10 бара 6
прирубница 150/2", НП 10 бара 2
прирубница 200/2", НП 10 бара 2

ССП комад Ø60, НП 10 бара 6
ССП комад Ø 80, НП 10 бара 6
ССП комад Ø100, НП 10 бара 6
ССП комад Ø150, НП 10 бара 3
ССП комад Ø 200, НП 10 бара 3

Лук са прирубницом 90˚ Ø 80, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 100, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 150, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 90˚ Ø 200, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 80, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 100, НП 10 бара 2
Лук са прирубницом 45˚ Ø 150, НП 10 бара 1
Лук са прирубницом 45 Ø 200, НП 10 бара 1

Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 90, НП 10
бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 110, НП
10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 160, НП
10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 225, НП
10 бара 1
Дводелна огрлица за ПВЦ цеви Ø 315, НП
10 бара 1

Вијак са матицом М14x80, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М14x100, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М16x80, НП 10 бара 500
Вијак са матицом М16x100, НП 10 бара 500
Вијак са матицом М18x80, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М18x100, НП 10 бара 200
Вијак са матицом М20x100, НП 10 бара 50
Вијак са матицом М20x100, НП 10 бара 50
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Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:

Рок плаћања:
У року од 45 дана, по пријему
исправно достављене фактуре
потписане од стране овлашћеног
лица наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију Рок за решавање рекламације  је 8
дана од дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)

_____ дана од дана отварања
понуде.

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.

Ђ – ПАРТИЈА 6 - ПЕ и ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ

VI ПАРТИЈА  ПЕ и ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ
метар Цена по метру укупно

ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 3/4" 500
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 1" 200
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 5/4" 100
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 6/4" 100
ПЕ цеви за воду НП 10 бара Ø 2" 100
ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 200 18
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ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 250 18
ПВЦ цеви за воду НП 10 бара Ø 315 18

Укупна вредност понуде изражена у динарима
без ПДВ-а

Словима:

ПДВ 20%:

Укупна вредност понуде изражена у динарима
са ПДВ-ом

Словима:

Рок плаћања:
У року од 45 дана, по пријему
исправно достављене фактуре
потписане од стране овлашћеног
лица наручиоца.

Гарантни рок
(Према врсти производа -добара у складу за законом-
најмање 12 месеци)

______

Рок за рекламацију Рок за решавање рекламације  је 8
дана од дана пријема рекламације.

Рок испоруке
(Рок испоруке не дужи од 10 дана од дана закључења
уговора) _____

Рок важења понуде
(не краће од 30 дана)

_____ дана од дана отварања
понуде.

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  МОДЕЛИ  УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 1 – КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ

Закључен између:
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1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421,
матични број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор
Александар Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични
број _____________, текући рачун  ________________________________, које
заступа ___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге
стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 1 – КУПЛУНГ СПОЈНИЦЕ,  на основу усвојене понуде
број _____ од __.__.2016. године која чини саставни део овог уговора, у свему према
условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.
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Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
 ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ  СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ РАЗЛИЧИТИХ
ПРЕЧНИКА

Закључен између:
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1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421, матични
број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор Александар
Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број
_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа
___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 2 – УНИВЕРЗАЛНЕ  СПОЈНИЦЕ ЗА СПАЈАЊЕ ЦЕВИ
РАЗЛИЧИТИХ ПРЕЧНИКА,  на основу усвојене понуде број _____ од __.__.2016. године
која чини саставни део овог уговора, у свему према условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.

Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
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не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 3 – ПЕ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА

Закључен између:

1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421, матични
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број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор Александар
Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број
_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа
___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 3 – ПЕ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ СА
ЕЛЕКТРОЗАВОЈНИЦАМА,  на основу усвојене понуде број _____ од __.__.2016. године
која чини саставни део овог уговора, у свему према условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.

Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
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не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 4 –  ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ

Закључен између:

1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421, матични
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број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор Александар
Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број
_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа
___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 4– ПОЦИНКОВАНИ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ,  на основу
усвојене понуде број _____ од __.__.2016. године која чини саставни део овог уговора, у
свему према условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.

Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
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не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

Закључен између:

1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421, матични
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број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор Александар
Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број
_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа
___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 5 – ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ,  на
основу усвојене понуде број _____ од __.__.2016. године која чини саставни део овог
уговора, у свему према условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.

Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
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не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ВОДОВОДНОГ  И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ПАРТИЈА 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ

Закључен између:

1. ЈKП “HAMMEUM“ Прокупље, ул. Трг топличких јунака бр.2, ПИБ 100952421, матични
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број 17442350, текући рачун 330-47000289-71, коју заступа директор Александар
Симоновић, маст. екон. (у даљем тексту: КУПАЦ), с једне стране и

2. ________________________________________ из __________________________,
ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број
_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа
___________________________ (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Купац и продавац (даље: уговорне стране) закључују уговор о јавној набавци

водоводног и канализационог материјала за редовно одржавање водоводне и
канализационе мреже, ПАРТИЈА 6 – ПЕ И ПВЦ ЦЕВИ ЗА ВОДУ,  на основу усвојене
понуде број _____ од __.__.2016. године која чини саставни део овог уговора, у свему
према условима из понуде.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.

Уговорне стране уговарају цену за предметну куповину   у висини од
________________ динара без урачунатог ПДВ, односно ________________ динара са
ПДВ.

У цену је урачуната и испорука предметних добара франко Прокупље .

УСЛОВИ, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 3.
Уговорне стране уговарају услове из понуде и то:

- услови плаћања: 45 дана по испостављању рачуна
- испорука добара: _______ дана од дана закључења уговора
- важење понуде:______ дана од дана јавног отварања понуде

НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Члан 4.

Продавац из овог уговора обавезује се да испоруку предметних добара изврши
сопственим превозом и да иста испоручи франко купац.

Члан 5.
Продавац из овог уговора обавезује се да за случај неблаговремене испоруке

плати пенале, и то у износу од 05‰ од уговорене цене добра, за сваки дан закашњења
у односу на уговорени рок.

Квалитативни и квантитативни пријем предметних добра извршиће се од стране
овлашћеног представника Купца.

О извршеном пријему добара сачиниће се записник који ће потписати овлашћени
представници Купца и Продавца.

Уколико се утврди да испоручена добра не испуњавају техничке карактеристике
наведене у понуди Купца, Продавац је дужан да иста, о свом трошку, замени у року који
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не може бити дужи од 3 дана, рачунајући од дана потписивања записника којим се
одбија пријем неодговарајућих добара, након чега ће се извршти поновни квалитативни
и квантитавни пријем.

Члан 6.
Делимично извршење испоруке добара у предвиђеном року, не искључује

обавезу плаћања уговорне казне, у складу са чл.5 овог уговора..
Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 7.

Купац из овог угоовра, обавезује се да добављачу исплати уговорену цену из чл.
2. на начин и у року уговореном у чл. 3. овог уговора.

За случај неблаговремене исплате, купац овог уговора обавезује се да продавцу
из овог уговора обрачуна и исплати затезну камату за сваки дан закашњења у складу са
законом.

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
Члан 8.

Уговорне стране сагласне су да испоруку добара прате:
- отпремница и фактура
- записник о извршеном квалитативном и квантитативном  пријему,

Члан 9.
Прoдaвaц из овог уговора гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у

склaду сa трaжeним и пoнуђeним тeхничким кaрaктeристикaмa и стандардима
нaвeдeним у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи и пoнуди.

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa Прoдaвaц je дужaн дa, у року који не може бити дужи од
7 дана од дана пријема писаног обавештења од стране Купца, oтклoни свe евентуалне
кварове нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje, без накнадних трошкова.

Уколико отклањање кварова буде захтевало транспорт добара, преузимање и
враћање добара пада на терет Продавца.

Уговорне стране сагласне су да све трошкове настале кривицом Продавца по
овом члану сноси Продавац.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговорне стране сагласне су да свака  уговорна страна може раскинути уговор, и
то у писменој форми а који, уговор о раскиду,  доставља другој уговорној страни.

Уговорне стране обавезне су да, закључно са датумом раскида уговора измире
међусобне обавезе које су настале од дана закључења уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране сагласне су да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем

– споразумно.
За случај да уговорне стране не могу да реше евентуални неспоразум мирним

путем, за решавање насталог спора, надлежан је Привредни суд у Нишу.
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Члан 12.
За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два за сваку уговорну

страну.

 КУПАЦ
 ПРОДАВАЦ

           ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље
____________________   _______________________

м.п.                    Директор
                 Александар Симоновић,маст.екон.

НАПОМЕНА:
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

„Набавка водоводног и канализационог материјала за обављање редовних
активности на одржавању водоводне и канализационе мреже“

Назив понуђача: _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________
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Датум: ____.____.2016. године

Редни
број НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС У ДИНАРИМА

УКУПНО:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. став 2. ЗЈН)

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 обрасцаније обавезно

Датум:    ____.____2016. године

   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П    ______________________________

IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Датум: ____.____.2016. године



Страна 66 од 67

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број
124/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке добара број ЈН 1.1.2/2016 – „Набавка
водоводног и канализационог материјала за обављање редовних активности на
одржавању водоводне и канализационе мреже“ подносимо независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:    ____.____2016. године

                                                                               ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П      _____________________________

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   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача: _____________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Датум: ____.____.2016. године
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању своје понуде  у поступку јавне набавке добара број 1.1.2/2016 –„Набавка
водоводног и канализационог материјала за обављање редовних активности на
одржавању водоводне и канализационе мреже“ поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понеде.

Датум:    ____.____.2016. године

                                                                                     ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 М.П      ___________________________________

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.


