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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

Нови Сад, Масарикова бр.17., www.vikns.rs  

2. Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште 

Петроварадинска ада са уградњом 

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5. Резервисана набавка: не 

6. Eлектронска лицитација: не 

7. Контакт: Санела Мрђан, адреса електронске поште: sanela.mrdjan@vikns.rs 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка и уградња 

електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом; Назив и ознака из 

ОРН: електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета – 31000000; пумпе 

за воду - 42122130. 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу 

садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а 

понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда 

се одбија. 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 

Изузетак постоји само за каталог, извод из каталога произвођача или технички лист  који може бити 

на српском или енглеском језику. 

 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 

попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 

документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузева 

обрасца 2.- и обрасца 7.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 

обрасца 2.- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена) 

тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, 

лично или поштом, на адресу:  

 

ЈКП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад, Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку велике вредности добара – Набавка и уградња електро машинске опреме 

за извориште Петроварадинска ада са уградњом, Јавна набавка број 11/18–С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача и телефон понуђача као и име 

и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 

поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити 

члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који 

је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач 

другог понуђача. 

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету понуду, 
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писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / ДОПУНА“ - Понуда 

за јавну набавку велике вредности добара – Набавка и уградња електро машинске опреме за 

извориште Петроварадинска ада са уградњом, Јавна набавка број 11/18–С – НЕ ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће 

разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. Уколико 

понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда Наручилац је 

овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву, 

односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 07.05.2018. године до 13,00 часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац 

ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 

07.05.2018. године са почетком у 13,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 

поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, 

издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 

ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.  

 

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 

јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 

утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.   

 

9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за 

подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене 

или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, 

објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део 

конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у 

писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 

доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 

4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са 

Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора испуњавти  услове из члана 
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75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за 

учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове 

капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.  

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале 

чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача 

који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев 

обрасца 2- и обрасца 7- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе 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.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, 

Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са 

сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико 

већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише 

одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или 

овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 

обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о 

подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује и 

оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, ког понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 

4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. 

Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Додатне услове у вези са капацитетима 
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понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача,на основу достављених доказа 

дефинисаних конкурсном документацијом. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац 

ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 

претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава 

све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 

попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 

документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 

76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној 

документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатноси која је на снази у 

време подношења понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене са техничком спецификацијом,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора у складу са понудом,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава понуђача о независној понуди,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде, по потреби 

  попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9. – Референтна потврда  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10 – Потврда о обиласку локације, по потреби 

 технички лист, каталог или извод из каталога произвођача, на српском или енглеском језику, из 

кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђене пумпе испуњавају све тражене 

техничке карактеристике из сецификације. Као доказ, видно обележити на техничком листу, 

каталогу или изводу из каталога материјале од којих је пумпа направљена, као и тражене 

техничке карактеристике са димензијама и мерама за уградњу, 

 обрасце и доказе у складу са тачком 10. овог упутства у случају да група понуђача подноси 

заједничку понуду, односно 11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 19. овог упутства, 
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 докази о испуњености обавезних и додатних услова у складу са чланом 75. и 76.  Закона који 

су одређени у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. 

 

 

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)   понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока 

за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења за – Набавка и уградња електро машинске 

опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, Јавна набавка број 11/18–С “ Захтев за 

појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу 

Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e-mail: 

sanela.mrdjan@vikns.rs радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Захтев 

за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран 

као примљен првог следећег радног дана.  

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 13.-им 

начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

15. ЦЕНА 

 

Понуђач је дужан да у Oбрасцу понуде наведе укупну понуђену цену у динарима  без пдв-а. 

 

mailto:sanela.mrdjan


  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 10 од 80 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.11/18-С отворени поступак  

У Обрасцу структуре цене  исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену за сваку ставку у 

динарима без ПДВ-а, произвођача, укупну понуђену цену у динарима без ПДВ-а., укупан износ ПДВ-

а и укупну понуђену цену у динарима са ПДВ-ом. 

 

Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне трошкове везане за извршење предметне 

јавне набавке.(набавка,испорука,монтажа,шемирање,испитивање,тестирање и др.) 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року од најмање 15 дана,  a највише 45 дана по достављеној и евидентираној    

фактури на архиви Наручиоца. 

Понуда са роком плаћања краћим од 15 дана или роком плаћања дужим од 45 дана неће бити 

разматрана, већ ће бити одбијена као неприхватљива. 

Фактура се испоставља на основу Записника о примопредаји. 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

17. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Испорука и уградња добара је једнократна. 

 

Минимално прихватљив рок испоруке и уградње добара, исказује се у календарским данима и исти 

не може бити краћи од 90 нити дужи од 180 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног 

захтева/ поруџбенице од стране Наручиоца. 

 

Место испоруке и уградње добара је: извориште Петроварадинска ада, Нови Сад. 

   

Наручилац задржава право да приликом преузимања добара иста провери и врати уколико се покаже 

да су неисправна или не одговарају квалитету који је прописан. 

 

Уколико испоручено добро не одговара уговореном квалитету, понуђач је дужан испоручити 

Наручиоцу ново добро уговореног квалитета, у року не дужем од три дана, рачунајући од дана 

сачињавања записника. 

 

18.  ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок за испоручена и уграђена добра износи минимално 12 месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји добара. 

Рок за отклањање грешака у гарантном року исказује се у сатима/данима рачунајући од момента 

пријема писаног захтева од Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил).  

За време трајања овог гарантног рока, понуђач  је дужан  да на позив наручиоца отклони све 

недостатке на испорученим добрима ипруженим услугама , укључујући и уграђени материјал на 

начин прецизиран конкурсном документацијом. 
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19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 
  
Уз понуду: 
  
Меница 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем 

за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност 

понуде, у висини од 10% вредности понуде, без ПДВ-a.  

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 

80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. Понуђач у понуди доставља потврду да су меница и 

менично овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења. 

 

Меница је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена: 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из своје понуде, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражену бакарску гаранцију за добро извршење 

посла 

 

Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењу уговора 

са изабраним понуђачем.  

 

Писма/Изјаве о намерама банке 

 

- оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка понуђачу издати 

неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

у висини од 10% вредности понуде, без пдв-а и са трајањем најмање 120 дана дуже од дана 

одређеног за коначно извршење посла, а која треба да буде потписана и оверена од стране 

банке.  

- оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка понуђачу издати 

неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у висини 10% вредности понуде, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од 

уговореног гарантног рока. 

 

Понуђач у понди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 5-) 
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Изабрани понуђач је у обавези, у року од 15 дана од дана закључења уговора, да наручиоцу 

поднесе неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 120 дана дуже од дана истека 

рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност банкарске 

гаранције ће се морати продужити. Изабрани понуђач ће наведену банкарску гаранцију доставити 

наручиоцу најкасније у року од 15 дана од дана закључења анекса уговора. У противном, уговор ће се 

сматрати аутоматски раскинутим. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да након потписивања Записника о примопредаји  достави и 

неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже 

од уговореног гарантног рока. 

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача (не мора бити исти 

члан) или понуђача, али не и на подизвођача. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења дата у понуди, понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

У случају да изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, уговор ће се сматрати да није ни  закључен, а 

Наручилац задржава право да  уговор о јавној набавци закључи са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

 

20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће 

изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке и уградње добара који не може бити 

краћи од 90 календарских дана, нити дужи од 180 календарских дана. Ако је и рок испоруке исти 

биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, који не може бити дужи од 45 

дана. 

 

21. МОГУЋНОСТ  ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ  

 

Потенцијални понуђачи су у могућности да изврше обилазак локације извориште Петроварадинска 

ада како би се упознали са објектом и предметом набавке. 

У вези са наведеним представник понуђача је у обавези да се најави најмање 24 сата пре обиласка 

локације овлашћеном представнику Наручиоца, Небојши Димтријевићу,  путем телефона 064/8521-

078, те у договору с њим заказати тачно време обиласка локације. 
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Договореном обиласку локације извориште Петроварадинска ада ће присуствовати представник 

Наручиоца и представник понуђача. Обилазак ће бити могуће заказати радним данима од понедељка 

до петка, у временском периоду од 7,00 – 15,00 часова. Позив примљен после наведеног радног 

времена ће бити третиран као да је примљен првог следећег радног дана код Наручиоца. Понуђач ће 

представнику Наручиоца  приложити оригинал потврду о запослењу издату на меморандуму 

понуђача, потписану и оверену од стране законског заступника понуђача или копију уговора о 

додатном ангажману лица које ће извршити обилазак. 

Понуђачи који обиђу локације у заказаном термину добиће потврду потписану од стране 

представника Наручиоца коју ће приложити у понуди (Образац број 10.-). 

Трошкове обиласка сноси понуђач.  

 

22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, у писменом облику, захтевати од понуђача, додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу 

(увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. 

Закона.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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. 

 

23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам 

дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 

уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван 

да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 
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У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 

Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 

набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

26. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или 

означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 

ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 

прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 

имају исписано „ПОВЕРЉИВО―. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 

као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 

понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник 

изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач 

у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову 

понуду као понуду без поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

27. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова.  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 

обезбеђења. 

  

28. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају бити 
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наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о 

јавној набавци. 

 

29. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, Правилником о 

начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла и Упутством о условима, 

начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки. 

 

30. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач 

 

31. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе 

уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

32. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 

доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 11/18-С“.  

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
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После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 

које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 

зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 

840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 11/18-С, сврха уплате: ЗЗП, ЈКП 

«Водовод и канализација»,  јн. бр. 11/18-С, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 

позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње 

Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да 

процењена вредност јавне набавке не износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека 

рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се 

одређује према процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку 

отварања понуда) и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, 

висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та 

цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 

120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-

takse.html. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Понуђачи морају испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

 1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ за 

правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике 

Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван 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 и као доказ за 

правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ 

ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико 

уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита); 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 

обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији 

је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. 

 (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра; 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван 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; 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

2)  уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке  у складу  са чланом 76. Закона о јавним набавкама и то: 

 

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

a) потребно је да поседује сертификате за стандарде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

27001 и ISO 50001; 

 

б) да је понуђач у последњих пет година, рачунајући од дана објаве позива, успешно реализовао 

најмање један уговор који одговара предмету јавне набавке, набавка и уградња електро машинске 

опреме (подводни пумпни агрегати са припадајућим разводним орманима) на једном изворишту са 

најмање 4 (четири) бунара који су опремљени са пумпним агрегатима снаге минимално 30kW, 

укупне вредности од минимум 10.000.000,00 динара без пдв;  
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   в) да поседује овлашћење или ауторизацију, сертификат, уговор или сличан документ произвођача 

или овлашћеног представника произвођача пумпи за територију Републике Србије, којим се 

овлашћује да има право продаје и овлашћеног сервиса пумпи које нуди у предметној набавци; 

 

   г) да поседује овлашћење или ауторизацију, сертификат, уговор или сличан документ произвођача 

или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије да испоручи, угради и 

пусти у рад фреквентне регулаторе који су предмет јавне набавке; 

 

   д) понуђач је обавезан да има на располагању, на територији Републике Србије, овлашћен/ 

   сертификован сервис фреквентних регулатора који су предмет јавне набавке; 

 

   ђ) понуђач је обавезан да поседује сертификат постојећег SCADA софтвера „VipWIN“ – „ZENON“ – 

„COPA DATA“ да је овлашћени систем интегратор. 

 

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:  
 

      а) фотокопије важећих сертификата за наведене стандарде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,    

           ISO/IEC 27001 и ISO 50001; 

 

      б)  попуњен, потписан и оверен Образац референтна потврда, који образац потписује и оверава претходни   

            Наручилац - крајњи корисник  

            - фотокопију уговора или фотокопије рачуна за испоручена и уграђена добра; 

   
       в) овлашћење /ауторизацију, сертификат, уговор или сличан документ од произвођача или 

њиховог овлашћеног представника за територију Републике Србије којим доказује да има право 

продаје, као и овлашћеног сервиса у гарантном и вангарантном року, пумпи које нуди у 

предметној набавци; 

  

       г) овлашћење /ауторизацију, сертификат, уговор или сличан документ од произвођача или 

њиховог овлашћеног представника за територију Републике Србије којим доказује да има право 

да испоручи, угради и пусти у рад фреквентне регулаторе које нуди у предметној набавци; 

 

       д) изјаву произвођача опреме или његовог заступника за Републику Србију да поседује 

овлашћен/сертификован сервис фреквентних регулатора на територији Републике Србије 

(изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног преводиоца и оверена и 

потписана од стране одговорног лица произвођача опреме); 

 

        ђ) фотокопију важећег сертификата да је овлашћени систем интегратор постојећег SCADA 

софтвера „VipWIN“ – „ZENON“ – „COPA DATA“. 

 

2.- да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

 

a) потребно је да понуђач има запослене или на други начин радно ангажоване, мастер или  

дипломиране, електро инжењере са следећим лиценцама: 

   - најмање једно лице са важећом лиценцом број 350 – одговорни пројектант електроенергетских     
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      инсталација ниског и средњег напона 

   - најмање једно лице са важећом лиценцом број 450 – одговорни извођач радова     

     електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

   - најмање једно лице са важећом лиценцом број 352 – одговорни пројектант управљања  

     електромоторним погоном – аутоматика, мерење и регулација 

  - најмање једно лице са важећом лиценцом број 453- одговрни извођач радова 

телекомуникационих   

     мрежа и система; 

 

б)   потребно је да понуђач има најмање три, запослена или радно ангажована лица која поседују 

сертификате овлашћеног тренинг центра за обуку и коришћење „VipWIN“ – „ZENON“ – „COPA 

DATA“ софтвера за рад са постојећим пакетом; 

    в)   потребно је да понуђач има најмање једно, запослено или радно ангажовано лице које поседује    

          сертификат овлашћеног тренинг центра о успешном похађању обуке за рад са постојећим    

          контролерима, произвођача „BECKHOFF“, којим се потврђује да је у програму обуке коришћен   

          стандард IEC61131-3. 

 

Као доказ испуњености ових услова потребно је  доставити:  

 

      а) - фотокпијe МА, М3/А или М/2 обрасца, пријава осигурања (за стално запослене) и фотокопију 

уговора о раду, 

- фотокопију Уговора о делу или Уговора о привременим и повременим пословима (за 

ангажоване по основу наведених уговора), 

- фотокопије захтеваних важећих лиценци, број 350, 450, 352 и 453, издатих од стране 

Инжењерске коморе Републике Србије и потврду Инжењерске коморе Републике Србије о 

важности истих. 

б)  - фотокпије МА, М3/А или М/2 обрасца, пријава осигурања (за стално запослене) и фотокопију    

       уговора о раду, 

- фотокопију Уговора о делу или Уговора о привременим и повременим пословима (за 

ангажоване по основу наведених уговора), 

- фотокопије важећих сертификата издатих од стране овлашћеног тренинг центра за обуку и 

коришћење „VipWIN“ – „ZENON“ – „COPA DATA“ софтвера за рад са постојећим пакетом. 

в) - фотокпију МА, М3/А или М/2 обрасца, пријава осигурања (за стално запослене) и фотокопију 

уговора о раду, 

- фотокопију Уговора о делу или Уговора о привременим и повременим пословима (за 

ангажоване по основу наведених уговора), 

- фотокопију важећег сертификата издатог од стране овлашћеног тренинг центра за обуку о 

успешном похађању обуке за рад са постојећим контролерима, произвођача „BECKHOFF“, 

којим се потврђује да је у програму обуке коришћен  стандард IEC61131-3. 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 

достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове капацитета из члана 76. Закона, понуђач 
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испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и  4). Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. 

Услове капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених 

доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и  4) Закона, што доказује 

достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и  4). Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. 

Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона понуђачи из 

групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне 

документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произлазе 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. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 2.- конкурсне 

документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје 

име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени 
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у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на основу 

релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да 

су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 23 од 80 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 11/18-С отворени поступак  

  

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.    

 

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције 

за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за 

заступање, односно потписивање уговора. 

     

9.- Особа за контакт:           

 

10.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:                                          Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, 

као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

    _________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде у поступку јавне набавке велике вредности број 11/18-С наручиоца ЈКП „Водовод 

и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 
 

У ________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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   ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

НАБАВКА И УГРАДЊА ЕЛЕКТРО МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ИЗВОРИШТЕ 

ПЕТРОВАРАДИНСКА АДА СА УГРАДЊОМ - БР. ЈНВВ 11/18-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 шифра делатности_______________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

 пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

 особа за контакт_________________________________  

                                                         (име, презиме 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности добара – Набавка и 

уградња електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, број јнвв 

11/18-С, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу 

службених гласила РС и базе података, дајемо понуду како следи: 

  

1. Укупна понуђена цена износи ______________________динара без ПДВ 

 

2. Начин плаћања: налогом за пренос 

 

3. Рок плаћања: ______ дана рачунајући од  дана пријема исправног рачуна/фактуре (не може 

бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана). 

 

4. Рок испоруке и уградње: __________ календарских дана (не може бити краћи од 90 нити 

дужи од 180 календарских дана, рачунајући од дана  пријема писаног захтева/ поруџбенице од 

стране Наручиоца) 

 

5. Гарантни рок за испоручена и уграђена добра:  _______ месеци (износи минимално 12 месеца 

рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји добара). 

6. Рок за отклањање недостатака у гарантном року___________сати/дана рачунајући од 

момента пријема писаног захтева од Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил) 

7. Рок важења понуде: ___дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 90 дана) 

 

8. Подаци опроценту укупне вредности набавке којиће бити поверен подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________    

                                       

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

                               

   Место и датум  ___________________         

 

 

                                                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                                                   ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
Хидромашинска опрема са уградњом 

 

 

1. Услуга демонтаже по једном БХД бунару прве фазе изворишта Петроварадинска ада  

Ред.бр. Опис позиције Јед. мере 
Количи

на 

Јединична цена 
(дин)                 

без ПДВа 

Укупно 
(дин)         

без ПДВа 

Произво-
ђач 

1.1 

Услуга демонтаже 3 
постојећа пумпна агрегата  
из БХД бунара, комплет са 
потисним цевима ДН 150 

мм и главом бунара (носећа 
цев+носећа плоча – Услуга 
демонтаже свих постојећих 

арматура и фазонских 
комада ДН 150                              

Обрачун по КВ часу 
демонтаже 

КВ час             
(4 КВ 

радника 5 
дана по 8 

часова 
дневно) 

160     

 

 

1. Услуга демонтаже по једном БХД бунару (дин без ПДВа):    

       

2. Услуга припреме  по једном БХД бунару прве фазе изворишта Петроварадинска ада  

Ред.бр Опис позиције Јед. мере 
Количи

на 
Јединична цена 
(дин) без ПДВ 

Укупно 
(дин)           

без ПДВ 

Произво-
ђач 

2.1. 

Набавка прокронских цеви 
ДН 150 (Φ 154 x3,2  мм)  и 
прокронских прирубница 

ДН150 НП 10  у квалитету 
АИСИ 304 и израда СП 

комада ДН 150 појединачне 
дужине 2 метра 

ком. 18     
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2.2. 

Набавка прокронских цеви 
ДН 150 (Φ 154 x3,2  мм) и 
прокронских прирубница 

ДН150 НП 10  у квалитету 
АИСИ 304 и израда СП 

комада ДН 150 појединачне 
дужине 2 метра са 

урађеним прикључком-
"штуцном" ДН 150 НП 

10.дужине  цца 180 mm. 
Димензије прикључка 

проверити на градилишту. 

ком. 2     

 

2.3. 

Услуга израда СП комада 
ДН 150 НП 10 од чел цеви о 

159 x 4,5 мм  од Č0361 
дужине 1000 мм и 

прирубница ДН 150 НП 
10.Мере узети на лицу 

места.Такође прирубнице 
због уклапања цевовода 
заварити на лицу места 

ком. 1     

 

2.4. 
Набавка слепих-блинд 

прирубница ДН 150 НП 10 
бар 

Ком 2     

 

2.5 

Набавка и испорука лептир 
затварача ДН 150 НП 10 без 

прирубница са ручним 
погоном 

Ком 1     

 

2.6. 
Набавка и испорука две  
редукције РП ДН 150/ДН 

250 дужине 200 мм НП 10 
Ком 2     

 

2.7. 

Набавка ребрастог лима 5/6 
мм димензија 1400 x 1000 

мм за покривање отвора на 
пот 2 и 3 у БХД 

бунару.Тачне мере узети на 
лицу места. 

м² 1,4     

 

2.8. 

Набавка два комада  
ребрастог лима 5/6 мм 

димензија 250 x 1000 мм за 
покривање бочних 

отвора..Тачне мере узети на 
лицу места.Обрачун по м² 

м² 0,5     

 

2.9. 

Услуга пескарења и акз 
еповеном позиција 2.3,2.7 и 
2.8.Услуга АКЗ позиције 2.3 
се врши и споља и изнутра 
а позиција 2.7 и 2.8 са обе 

стране.Обрачун по м² 

м² 6     
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2.10. 
Набавка прокронских вијака 

са матицама следећег 
асортимана:М20 X80 

Комплет 200     

 

 

2.11. 

Набавка поцинкованих 
вијака са матицама 

следећег асортимана:М20 
80 48 

Комплет 120     

 

2.12. 

Услуга прегледа и сервиса 
пумпних агрегата Wilo TWI 

010.215-3 + NU801-2-60 пре 
монтаже, од стране 

овлашћеног сервисера, са 
обновом гаранције 

ком. 2     

 

2.13.. 

Набавка материјала и 
услуга израда склопа пвц 
цевовода за дезинфекцију 

сирове воде у 
бунару.Димензија цевовода 
је ДН 50 мм а дужине 12 м 

Комплет 1     

 

2.14. 

Услуга транспорта 
демонтиране опреме из 
бунара на локацију коју 

одреди наручилац.Обрачун 
по комплету демонтиране а 

не уграђене опреме. 

Комплет 1     

 

2. Услуге припреме по једном БХД бунару (2.1 - 2.14) дин. без ПДВ: 
  

 

     
 

 

       

3. Услуга монтаже по једном БХД бунару прве фазе изворишта Петроварадинска ада  

Ред.бр Опис позиције Јед.мере Количина 
Јединична 

цена без ПДВа 
(дин) 

Укупно 
(дин)         
без 
ПДВ 

Произво-
ђач 

3.1 Услуга монтаже 2 пумпна КВ  час 160                



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 32 од 80 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.11/18-С отворени поступак  

агрегата Wilo TWI 010.215-3 + 
NU801-2-60 на позиције 1 и 4 , у 
комплету са припадајућим СП 

комадима  арматурама и 
фазонском комадима са 

украјањем потисног цевовода, 
блиндирањем слободних 

прикључака ДН 150 НП 10 и 
покривањем отвора на 

позицијама на које се пумпе не 
враћају  .Обрачун по часу 

монтаже 

(4 КВ 
радника 

5 дана по 
8 сати 

дневно) 

 

3.2 

Услуга пуштање у рад пумпних 
агрегата уз присуство 

испоручиоца пумпи Обрачун по 
часу пуштања у рад пумпних 

агрегата. 

КВ час 

16          
(2КВ 

радника 
1 дан по 
8 сати) 

    

 

3.Услуга монтаже  по једном БХД бунару прве фазе изворишта Петроварадинска 
ада (дин. без ПДВ) 

  
 

      
 

      
 

Ред.бр Опис позиције 
Вредност                 

(дин без ПДВ) 

1. 
Услуга демонтаже по једном БХД бунару прве фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
  

2. 
Услуга припреме по једном БХД бунару прве фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
  

3. 
Услуга монтаже по једном БХД бунару прве фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
  

Укупно (дин без ПДВа) хидромашинска опрема са уградњом по једном БХД бунару 
прве фазе изворишта Петроварадинска ада 

  

      
 

Укупно (дин без ПДВа) хидромашинска опрема са уградњом за три БХД бунара 
прве фазе изворишта Петроварадинска ада 
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1. Услуга демонтаже по једном БХД бунару  друе фазе изворишта Петроварадинска ада  

Ред.бр. Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 

цена (дин) без 
ПДВа 

Укупно 
(дин) 

Произво-
ђач 

Без 
ПДВа 

 

1.1 

Услуга демонтаже 3 постојећа 
пумпна агрегата  из БХД бунара 

комплет са потисним цевима 
ДН 150 мм и главом бунара 
(носећа цев+носећа плоча)                               

- Услуга демонтаже сабирног 
цевовода – чешља ДН 300  са 

свим  арматурама и фазонским 
комадима ДН 150                         

Обрачун по КВ часу демонтаже 

КВ час           
(4 КВ 

радника 
5 дана 

по 8 
часова 
дневно) 

160     

 

 

Услуга демонтаже по једном БХД бунару на другој фази изворишта 
Петроварадинска ада(дин без ПДВа): 

  

 

      
 

2..Услуга припреме  по једном БХД бунару друге фазе Изворишта Петроварадинска 
ада 

 

Ред.бр Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 

цена (ди) без 
ПДВ 

Укупно 
(дин) 

Произво-
ђач 

2.1. 

Набавка прокронских цеви ДН 
150 и прокронских прирубница 
ДН150 НП 10 Φ 154x3,2 mm) у 
квалитету АИСИ 304 и израда 

СП комада ДН 150 појединачне 
дужине 2 метра 

ком. 20     
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2.2. 

Услуга адаптације сабирног 
цевовода - чешља ДН 300 мм 

за прикључивање два нова 
пумпна агрегата (радионички 

цртеж у прилогу бр.1).         
Потисни цевовод  ДН 150 мм 
пумпног агрегата на поз 4 се 

прикључује  на постојећи 
прикључак ДН 150 мм,постојећи 
прикључци за позиције 2 и 3 се 

одсецају и блиндирају-
затварају.Потисни цевовод ДН 

150 мм пумпног агрегата на 
поз.1 се повезује са 

адаптираним сабирним 
цевоводом бочно преко СП 
комада ДН 150 мм 372 мм 

(његове прирубнице се заварују 
на лицу места),лука ЛП 

ДН150/90 осовинска мера 220 
мм  и редукције RP ДН 150 / 

ДН300 дужине 300 мм ,све са 
прирубницама НП 10. 

Комплет 1     

 

 За монтажу прикључка пумпе 
на поз 1, сабирни цевовод ће 
требати скратити за цца 520 

мм,тачну меру одредити према 
стању на градилишту. Са 

стране прикључка за пумпни 
агрегат на поз 1, на сабирни 

цевовод чешаљ,  након 
одсецања дела цевовода, треба 

заварити прирубницу ДН 300 
НП 10. Обрачун по комплету 

адаптираног сабирног цевовода 
са набавком и уградњом по 

једног СП комада ДН 150 мм 
342 мм,лука ЛП ДН150/90 и 

редукције RP ДН 150 / ДН300 
дужине 300 мм ,све са 

прирубницама НП 10 и једном 
прирубницом ДН 300 НП 10 

бара. 
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2.3 

Услуга пескарења и унутрашње 
анти корозионе заштита свих 

СП комада ДН 150 и ДН 300 мм 
БХД бунару еповеном, са 
достављањем атеста за 
употребу у прехрамбеној 
индустрији.Обрачун по м² 

м² 10     

 

2.4. 

Услуга пескарења и спољашње 
анти корозиона заштите свих 

СП комада ДН 150 и ДН 300 мм 
БХД бунару бојом по одабиру 

Наручиоца –
Ивеститора.Обрачун по м² 

м² 10     

 

2.5. 

Услуга блиндирања отвора за 
монтажу глава бунара на поз 2 
и 3 ребрастим лимом 5/6 мм 

димензија 1200x 800 мм.Мере 
узети на градилишту.Обрачун 

по м² 

м² 0.96     

 

2.6. 
Набавка прокронских вијака са 

матицама следећег 
асортимана: М20 X80 

Комплет 200     

 

 

2.7. 
Набавка поцинкованих вијака 

са матицама следећег 
асортимана: М20 x80 

Комплет 120     

 

2.8. 

Набавка, транспорт и испорука 
подводних пумпних агрегата  

тип производње  Saer XS 
252A/3B  или одговарајући  
следећих карактеристика: 

Комплет 2     

 

Q1 =  27,8 l/s H1 = 112 m 

Q2 = 77,8 l/s H2 =62,5  m 

Q3 = 61,3 l/s H3 =83,5 m 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 36 од 80 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.11/18-С отворени поступак  

ηpumpe opt>=75,0 % у зони протока 
пумпе око 60 л/с 

 

NEM  = 67 kW 

IN = 131 A 

-Q–H карактеристике су дате за 
50 Hz 

-Утопна пумпа и мотор морају 
да поседују СЕ знак и 

сертификат 

- Карактеристике пумпних 
агрегата према  ISO 9906 класа 

3B 

-Пумпни агрегати су намењени 
за црпљење и потискивање 

сирове воде из бунара 

-Одабрани тип пумпног  
агрегата мора одговарати за 

рад у сва 3 наведена БХД 
бунара на другој фази 

изворишта Петроварадинска 
ада (БХД 6,7 и 8) 

-Оптимални степен корисности 
ηpumpe >=75,0 % пумпни агрегати 

треба да имају у зони око 
протока од 60 л/с 

-Електро мотори треба да су са 
појачаном класом изолације 

"Ј2" ("PE2-PA") и без додатниог 
хлађења електро мотора 

-Електро мотори треба да су 
опремљени са PT 100 сондом а 
енергетски каблови  треба да су 
изведени у целини из електро 

мотора  

-Дужинe енергетских каблова 
треба да су по 35 м а дужине 

каблова РТ 100 сонди треба да 
су по 50 м 

-Каблови за PT 100 сонду треба 
да су изведени од од гуменог 
ширмованог сигналног кабла. 

-Материјал пумпних агрегата: 
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- Радно колоAISI 316 (1.4408)  

- Осовина:Duplex inox (1.4362) 

-КућиштеAISI 316 ((1.4408) 

-Потисни прикључак пумпе: 

а)прирубница ДН 150 НП 10 
или 

б)Потисни прикључак пумпе 
може бити и навојни G6 са 
фабрички испорученим и 
монтираним прелазним 
комадом од прокронског 

материјала у квалитету min AISI 
304 који са једне стране има 

навојни  прикључак који 
одговара навојном прикључку 

пумпе а са друге стране 
прирубницу ДН 150 НП 10. 

Напомена: 

Пумпа и електромотор морају 
бити испоручени спојени у 

пумпни агрегат (агрегатирани) 

2.9. 

Набавка материјала и услуга 
израде склопа пвц цевовода за 

дезинфекцију сирове воде у 
бунару. Димензија цевовода је 

ДН 50 мм а дужине 12 м 

Комплет 1     

 

2.10. 

Услуга транспорта демонтиране 
опреме из бунара на локацију 

коју одреди Наручилац.Обрачун 
по комплету демонтиране а не 

уграђене опреме. 

Комплет 1     

 

Укупно 2. Услуга припреме по једном БХД бунару на другој фази изворишта 
Петроварадинска ада(2.1-2.10): 
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3.Услуга монтаже  по једном БХД бунару на другој фази Изворишта Петроварадинска 
ада 

 

Ред.бр Опис позиције Јед.мере Количина 
Јединична 

цена без ПДВа 
(дин) 

Укупно 
(дин) 

 
Произво-

ђач 

3.1. 

Услуга монтаже 2 нова пумпна 
агрегата у комплету са свим 
припадајућим позицијама: 

сабирни цевовод-
чешаљ,прикључни цевоводи 

пумпних агрегата на поз 1 и 4 са 
СП комадима и арматурама 
,пумпни агрегати са главама 

бунара и прокронским потисним 
цевоводима -СП комадима ДН 
150 и  СП комад ДН 300 након 

чешља.Услуга монтаже 
сабирног цевовода ДН 300 мм 
на постојеће ослонце у бунару 

Обрачун по часу монтаже 

КВ час 

160          
(4 КВ 

радника 
5 дана по 

8 сати 
дневно) 

    

 

3.2. 

Услуга пуштања у рад пумпних 
агрегата у присуству 

испоручиоца пумпи. Обрачун по 
часу пуштања у рад пумпних 

агрегата 

КВ час 

16       
(2КВ 

радника 
1 дан по 
8 сати) 

    

 

3.Услуга монтаже по једном БХД бунару на другој фази Изворишта 
Петроварадинска ада 

  

 

      

 

       

       

Ред.бр Опис позиције 
Вредност                 

(дин без ПДВ) 

1. 
Услуга демонтаже по једном БХД бунару друге фазе фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
  

2. 
Услуга припреме по једном БХД бунару друге фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
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3. 
Услуга  монтаже по једном БХД бунару друге фазе изворишта 

Петроварадинска ада 
  

Укупно (дин без ПДВа) хидромашинска опрема са уградњом по једном БХД бунару 
друге фазе изворишта Петроварадинска ада 

  

       

       

Укупно (дин без ПДВ-а) хидромашинска опрема са уградњом  за три БХД бунара 
друге фазе изворишта Петроварадинска ада 

  

       

       

Укупно (дин без ПДВ-а) хидромашинска опрема са уградњом за три БХД бунара 
прве фазе изворишта Петроварадинска ада 

  

Укупно (дин без ПДВ-а) хидромашинска опрема са уградњом  за три БХД бунара 
друге фазе изворишта Петроварадинска ада 

  

Укупно (дин без ПДВ-а) хидромашинска опрема са уградњом за целокупно 
извориштe Петроварадинска ада 
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Спецификација 
електротехничке опреме са  

уградњом 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛ. 
ЈЕД. 

ЦЕНА 
УКУПНА 

ЦЕНА 

Произвођач 

GRO-BHD 1, 3, 5  
 

Овом спецификацијом је обухваћена, набавка, испорука, монтажа, 
шемирање, испитивање и тестирање ормана у радионичким условима, 
пуштање у погон, пробни рад бунара и аутоматски рад система. 
 
У оквиру цена појединачних позиција за опрему, припадајуће услуге 
потребно доставити јединичне цене, по појединачном бунару, имајући у 
виду да ће се истовремено изводити предметна услуга на сва три бунара  
БХД  1, 3, 5, 

 

Орман се испоручује комплетиран, радионички ожичен и функционално 
испитан. У оквиру цене појединачних позиција обухватити и испоруку и 
уградњу свог потребног ситног неспецифицираног материјала, као и све 
припадајуће радове  потребне за комплетирање опреме. 

 

Фреквентне регулаторе за уградњу у ове ормане обезбеђује Инвеститор 
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

 

Радове на развезивању, демонтажи и уклањању са бунара постојећих 
ормана, као  и уношење, механичку монтажу нових ормана и 
електроповезивање изводи служба одржавања Инвеститора ЈКП „Водовод 
и канализација“ Нови Сад 

 

Орман бунара БХД 1, 3, 5, означен као GRO-BHD 1, 3, 5, састоји се од три 
поља и укључује опрему и радове према спецификацији у наставку: 
 
 

 

 
1. Поље напајања и опште 

потрошње 
    

 

1.1 

Кућиште разводног ормана 
израђено од челичног лима, 
степена механичке заштите 

IP55,  са обезбеђеним 
пролазом за каблове и интерни 

шински развод. 
Први типски бокс, поље 

напајања и опште потрошње је 
димензија 1900x860x600mm, 
тип КБ/13/60W, произвођача 
Евротехна са припадајућом 

опремом и прибором: 
монтажна плоча, бочна 

страница, поклопац за увод 
каблова и прибор за спајање 

ормана или одговарајући 

комплет 1   

 

1.2. 

Бакарне шине – флахови 
димензија 30x5mm – укупне 

дужине 6м, са обрадом и 
монтажом појединачних шина 

одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

1.3 Опрема и прибор за шински комплет 1    



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 41 од 80 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 11/18-С отворени поступак  

  

систем - за 60mm развод: 
- Трополни носач сабирница - 

6ком, 
-  Крајња плоча за трополни 

носач сабирница - 4ком, 
- Прикључна плоча трополна, 
за кабл пресека 120-300mm

2
- 

2ком, 
- Прикључна плоча трополна, 
за кабл пресека 35-120mm

2
 - 

2ком, 
- Прикључна плоча трополна, 
за кабл пресека до 16 mm

2
 - 

2ком, 
- Носач маске за шински 

систем - 2ком, 
- Маска за шински систем, 

ширина 700mm-1ком, 
- Једнополни "PE/N" носач 

сабирница – 2ком. 

1.4 

“P/F” проводник 150mm
2
 – 6м, 

“P/F” проводник 120mm
2
 – 3м, 

са одговарајућим кабловским 
папучицама и пратећим 

прибором. 

паушал 1   

 

1.5 

Трополни компакт прекидач 
снаге, са термомагнетним 
искључењем и напонским 

окидачем, са два помоћна "NO” 
контакта, називне струје 300А, 

прекидне моћи 50кА, тип 
MC230231 произвођача 

Schrack или одговарајући 

ком. 1   

 

1.6 

Струјни трансформатори, 
пролазни, преносног односа 
300/5 А/А, тип MG954030-A 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 3   

 

1.7 

Мрежни анализатор, опремљен 
са RS485 комуникационим 

портом тип NА96, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

ком. 1   

 

1.8 

Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач, 

номиналне струје 2А, прекидне 
моћи 10 кА, тип BM017102, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 6   

 

1.9 

Трополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  
номиналне струје 25А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 
BM017325, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

ком. 2   

 

1.10 “FID” заштитна склопка 4- ком. 1    
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полна, 25A, струја грешке 
100mA, 10kA,  тип BC002110, 

произвођача Schrack или 
одговарајући   

1.11 

Трополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  
номиналне струје 32А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 
BM017332, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

ком. 1   

 

1.12 

Трополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  
номиналне струје 16А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 
BM017316, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

ком. 4   

 

1.13 

Једнополни аутоматски 
инсталациони осигурач,  
номиналне струје 16А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 
BM017116, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

ком. 5   

 

1.14 

Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  
номиналне струје 10А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 
BM017106, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

ком. 3   

 

1.15 

Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  

номиналне струје 6А, прекидне 
моћи 10 кА, тип BM617106, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 6   

 

1.16 

Помоћни контактор са шпулном 
за радни напон 230V, 50Hz, тип 

LA100913, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

 

ком. 2   

 

1.17 

Једнополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  

номиналне струје 4А, прекидне 
моћи 6 кА, тип BM617104, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.18 

Двополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  

номиналне струје 6А, прекидне 
моћи 10 кА, тип BM017206, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 2   

 

1.19 

Двополни аутоматски 
инсталациони прекидач,  
номиналне струје 10А, 

прекидне моћи 10 кА, тип 

ком. 1   
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BM017210, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

1.20 

Трополни компакт прекидач 
снаге, са адаптером за 

монтажу на шински развод, са 
термомагнетним искључењем и 
поднапонским окидачем, са два 

помоћна "NO” контакта , 
називне струје 250А, прекидне 

моћи 25кА, тип MC22513, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

комплет 1   

 

1.21 

Извор једносмерног напона, 
230VAC/24VDC снаге 120W за 

монтажу на DIN шину, тип NDR-
120-24, произвођача MeanWell  

или одговарајући 

ком. 1   

 

1.22 

Печуркасти тастер све-стоп са 
поклопцем за заштиту од 

случајног додира, са „NC+NO” 
помоћним контактима, 

деблокада повлачењем, тип 
MM900011 произвођача 

Schrack  или одговарајући 

комплет 1   

 

1.23 

Трансформатор 
230VAC/24VAC, снаге 250VA, 
тип LP602025I, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

ком. 1   

 

1.24 
„PVC“ надградна трофазна 
утичница за монтажу на бок 

ормана. 
ком. 1   

 

1.25 
"PVC“ надградна монофазна 
утичница за монтажу на бок 

ормана. 
ком. 2   

 

1.26 
“Uko-uto” уградна равна 

утичница, 5x32A 400VАC,  
степен заштите IP44 

ком. 1   
 

1.27 

Преклопка са кључем - 
комплет, φ22mm, положај 0-1, 

са додатним помоћним 
контактима "NO+NC“,  тип 
MM900016, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

комплет 1   

 

1.28 

Трополни контактор, снаге 
11kW, 25A тип LSD02530, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.29 

Редне стезаљке, са две диоде 
за тест сигналних светиљки на 

орману, тип STTB 2,5-2DIO, 
произвођача Phoenix Contact  

или одговарајући 

ком. 8   

 

1.30 
Трополна надградна 

гребенаста склопка    0-1, 63А, 
тип IN8E1337 произвођача 

ком. 1   
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Schrack  или одговарајући 

1.31 

Трополна надградна 
гребенаста склопка 1-0-2, 20А, 

тип IN022005 произвођача 
Schrack  или одговарајући 

ком. 2   

 

1.32 

Двополна надградна изборна 
гребенаста склопка 1-0-2, 20А, 

тип IN002109 произвођача 
Schrack  или одговарајући 

ком. 1   

 

1.33 

Двополна надградна 
гребенаста склопка 0-1, 20А, 
тип IN022001, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

ком. 1   

 

1.34 

Тастер, са једним "NO" 
контактом за ресет сигнала 
грешке – рад на суво. Капа 

тастера мора бити црне боје, 
серија ММ, произвођача 

Schrack  или одговарајући 

комплет 1   

 

1.35 

Сигнална LED сијалица, 
црвена, φ22мм, за радни напон 

24VDC, тип MM900008 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.36 

Трополни растављач за 60mm 
систем, величине 00, до 160A, 
за прикључење кабла пресека 

до 70mm
2
,  типу SI331980, 

произвођача Schrack/Wöhner, 
са одговарајућим NH gG/gL 

осигурачима  или одговарајући 

комплет 1   

 

1.37 

Трополни растављач за 60mm 
систем, величине 2, до 400A, за 
прикључење кабла пресека до 

240mm
2
, тип SI336020, 

произвођача Schrack/Wöhner, 
са одговарајућим NH gG/gL 

осигурачима  или одговарајући 

комплет 1   

 

1.38 
Грејач ормана 60W,  тип 
IU008349-A произвођача 

Schrack  или одговарајући 
ком. 1   

 

1.39 
Термостат за грејач,  тип 

IUK08565 произвођача Schrack  
или одговарајући 

ком. 1   
 

1.40 

LED светиљка за орман, 
магнетно причвршћење за 

радни напон 100-240VAC, тип 
IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

комплет 1   

 

1.41 
Кабловска уводница, метричка-

М63,  без халогена, са 
контраматицом. 

комплет 4   
 

1.42 Остали ситан везни, комплет 1    
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инсталациони материјал и 
опрема као што су: 

перфорирани кабловски 
канали, „DIN“ шине, финожични 

проводници, хилзне, 
универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, 
носачи топљивих осигурача,  

кабловски уводници, натписне 
плочице, ознаке елемената и 

сл. 

  

2.1 

Кућиште разводног ормана 
израђено од челичног лима, 
степена механичке заштите 

IP55,  са обезбеђеним 
пролазом за каблове и интерни 

шински развод. 
Други типски бокс, поље са 

фреквентним регулаторима је 
димензија 1900x1110x600mm, 
тип   КБ4/12/60W, произвођача 

Евротехна са припадајућом 
опремом и прибором: 

монтажна плоча, поклопац за 
увод каблова и прибор за 

спајање ормана  или 
одговарајући 

комплет 1   

 

2.2 

Бакарне шине – флахови 
димензија 30x5mm – укупне 

дужине 5м, са обрадом и 
монтажом појединачних шина 

одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

2.3 

Опрема и прибор за шински 
систем - за 60mm развод: 

- Трополни носач сабирница – 
3ком, 

- Крајња плоча за трополни 
носач сабирница – 2ком, 

- Прикључна плоча трополна, 
за кабл пресека 35-120mm

2
 – 

1ком, 
- Носач маске за шински 

систем – 4ком, 
- Маска за шински систем, 

ширина 700mm – 2ком, 
- Једнополни "PE/N" носач 

сабирница – 2ком. 

комплет 1   

 

2.4 

“P/F” проводник 35mm
2
  - 12m 

са одговарајућим кабловским 
папучицама и пратећим 

прибором. 

паушал 1   

 

2.5 
Трополни растављач за 60mm 
систем, величине 00, до 160A, 
за прикључење кабла пресека 

ком. 2   
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до 70mm
2
,  тип SI331980 

произвођача Schrack/Wöhner  
или одговарајући 

2.6 

Ножасти ултрабрзи осигурачи 
за фреквентне регулаторе, 

класе gR, називне струје 125А, 
прекидне моћи 120кА, 

величине 00, по препоруци 
произвођача фреквентних 

регулатора. 

ком. 6   

 

2.7 

Вентилатор са филтером и 
излазним филтером за 

хлађење oрмара, капацитета 
560m

3
/h, снаге 135W тип 

IUKNF8523A, произвођача 
Schrack  или одговарајући 

комплет 2   

 

2.8 
Термостат за вентилатор, тип 

IUK08566, произвођача Schrack  
или одговарајући 

ком. 2   
 

2.9 

Печуркасти тастер све-стоп са 
поклопцем за заштиту од 

случајног додира, са „NC+NO” 
помоћним контактима, 

деблокада повлачењем, тип 
MM900011 произвођача 

Schrack  или одговарајући 

комплет 1   

 

2.10 
Грејач ормана 60W, тип 
IU008349-A произвођача 

Schrack  или одговарајући 
ком. 1   

 

2.11 
Термостат за грејач,  тип 

IUK08565 произвођача Schrack  
или одговарајући 

ком. 1   
 

2.12 

LED светиљка за орман, 
магнетно причвршћење за 

радни напон 100-240VAC, тип 
IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 
 

комплет 1   

 

2.13 

Тастер, са једним NO 
контактом за ресет сигнала 
грешке. Капа тастера мора 
бити црне боје, серија ММ, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

комплет 2   

 

2.14 

Сигнална LED сијалица, 
црвена, φ22мм, за радни напон 

24VDC, тип MM900008 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

ком. 4   

 

2.15 

Сигнална LED сијалица, 
зелена, φ22мм, за радни напон 

24VDC, тип MM900007 
произвођача Schrack  или 

ком. 2   
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одговарајући 

2.16 

Остали ситан везни, 
инсталациони материјал и 

опрема као што су: 
перфорирани кабловски 

канали, „DIN“ шине, финожични 
проводници, хилзне, 
универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, 
носачи топљивих осигурача,  

кабловски уводници, натписне 
плочице, ознаке елемената и 

сл. 

комплет 1   

 

  

3.1 

Кућиште разводног ормана 
израђено од челичног лима, 
степена механичке заштите 

IP55, са обезбеђеним пролазом 
за каблове. 

 
Трећи типски бокс, спојно поље 
је димензија 1900x610x600mm, 
тип КБ2/12/60W, произвођача 
Евротехна са припадајућом 

опремом и прибором: 
монтажна плоча, бочна 

страница, поклопац за увод 
каблова и прибор за спајање 

ормана  или одговарајући 

комплет 1   

 

3.2 

Бакарне шине – флахови 
димензија 30x5mm – укупне 
дужине 0,6м, са обрадом и 

монтажом појединачних шина 
одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

3.3 
Једнополни "PE/N" носач 

сабирница 
ком. 2   

 

3.4 

Графички "touch” дисплеј, 
опремљен са "Ethernet“ 

комуникационим портом који 
мора да подржава "Modbus 

TCP“ протокол, тип МТ8070iE, 
произвођача Weintek  или 

одговарајући 

ком. 1   

 

3.5 
Аналогна улазна картица, 4xAI 

за постојећи „PLC“  
произвођача „Beckhoff” 

ком. 1   
 

3.6 
Дигитална улазна картица, 4xDI 
за постојећи „PLC“ произвођача 

„Beckhoff” 
ком. 2   

 

3.7 

Претварач сигнала, улаз: 
температурни сензор Pt100, 

излаз: струjни/напонски и релеj 
“3xCO“ контакт, напајање 24-

230V AC/DC, трострука 
изолација, 2,5 kV, тип “MACX”, 

ком. 2   
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произвођача Phoenix Contact  
или одговарајући 

3.8 

Помоћни релеј, 4CO,6A,24VDC, 
са LED сигнализацијом, тип - 

серија PT произвођача Schrack  
или одговарајући 

комплет 10   

 

3.9 

Релеј за надзор нивоа течности 
за радни напон 230VAC и 

једним преклопним контактом 
8А, 250V, тип KRK-512-5 
произвођача Nivelco  или 

одговарајући 

ком. 1   

 

3.10 

Изолатор струјног сигнала, 4-
20mА/4-20mА,  напајање 

24VDC, тип "Mini MCR-SL-I-I-
SP", произвођача 

PhoenixContact  или 
одговарајући 

ком. 2   

 

3.11 
Грејач 60W,  тип IU008349-A 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 
ком. 1   

 

3.12 
Термостат за грејач,  тип 

IUK08565 произвођача Schrack  
или одговарајући 

ком. 1   
 

3.13 

LED светиљка за орман, 
магнетно причвршћење за 

радни напон 100-240VAC, тип 
IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack  или 

одговарајући 

комплет 1   

 

3.14 

Остали ситан везни, 
инсталациони материјал и 

опрема као што су: 
перфорирани кабловски 

канали, „DIN“ шине, финожични 
проводници, хилзне, 
универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, 
носачи топљивих осигурача,  

кабловски уводници, натписне 
плочице и сл. 

 

комплет 1   

 

  

4.1 

Услуга израде електро шеме 
повезивања опреме и 

радионичких цртежа за израду 
нових ормана, на основу 

расположиве електро 
документације постојећих 
бунара и додатних захтева 
Инвеститора имајућу у виду 

специфичности услова 
инсталација и рада бунара  

БХД 1, 3, 5. 

паушал 1   
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У оквиру ове позиције дати 
цену по појединачном бунару. 

4.2 

Услуга механичке монтаже 
опреме у орману и електро 

повезивање - шемирање 
опреме бунара са 

испитивањем и тестирањем 
ожичења у радионичким 

условима са паковањем и 
припремом за транспорт и 

трошковима превоза ормана на 
објекат бунара Инвеститора. 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.3 

Услуга дораде постојећег 
управљачког апликативног 

софтвера PLC-а за бунаре БХД 
1, 3, 5 који треба да обезбеди 

следеће: 
- аутоматско управљање радом 

бунарских пумпи променом 
брзине (задавање 

фреквенције) са циљем 
оптимизације производње 

сирове воде узимајући у обзир 
задати проток и мерене 
параметре бунара, као и 
депресију, издашност и 

специфичну потрошњу бунара; 
- измена алгоритма 

аутоматског управљања тако 
да се на основу мерења 

протока бунара врши   
аутоматска промена броја 

радних пумпи 
(укључивање/искључивање 

пумпних агрегата); 
- измена дела троструког PID 

алгоритма који омогућава 
оптимално аутоматско 

управљање радом бунара на 
основу мерења протока, 

притиска и нивоа; 
- измену дела софтвера за 

комуникацију са мастер PLC 
уређајем изворишта путем 

постојећих оптичких каблова и 
WLL везе, а преко надређеног 
комуникационог уређаја који 
треба да обезбеди пренос 

додатних информација 
(температура намотаја мотора), 

сигнала и статуса са бунара, 
прихват и обраду команди и 

параметара рада бунара; 

паушал 1   
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- комуникацију са фреквентним 
регулаторима бунарских пумпи, 

обраду и пренос параметара 
(струја, снага, енергија, 

аларми, статус...)  до мастер 
PLC уређаја; 

- комуникацију са мрежним 
анализатором снаге, обраду и 
пренос параметара (напони, 

струје, снаге, енергија) до 
мастер PLC уређаја; 

- комуникацију са новим 
операторским „touch“ панелом 

бунара; 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

4.4 

Услуга израде апликативног 
софтвера за нови „touch“ панел 
за бунаре БХД 1, 3, 5 који треба 

да обезбеди следеће: 
- приказ свих процесних 
вредности бунара, што 
подразумева следеће:  

аналогна мерења, дигитални 
сигнали, математички 

израчунати параметри, разни 
статуси и стања, аларми, 

догађаји; 
- подешавање скалирања 

аналогних сигнала, параметара 
PID контролера, 

активирања/деактивирања 
појединачних PID алгоритама, 
софтверских заштита пумпе 

(депресија), подешавање 
осталих параметара 

управљања; 
- логирање и приказ трендова 
процесних мерења, догађаја и 
аларма за последњих 7 дана; 

- задавање референце 
фреквентних регулатора у 

ручном режиму рада; 
- различите нивое приступа 

корисницима; 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.5 

Услуга дораде управљачког 
апликативног софтвера два 

постојећа мастер PLC-а, 
уграђена на: изворишту 

Петроварадинска ада и ККЦ 
„Штранд“ , за бунаре БХД 1, 3, 

5, који треба да обезбеде 
следеће: 

- дефинисање нових варијабли 

паушал 1   

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 51 од 80 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 11/18-С отворени поступак  

  

постојећих бунара у 
алокационој листи мастер PLC-

a; 
- обрада нових података са 

постојећих бунара и припрема 
за прослеђивање у ККЦ 

"Штранд"; 
- додавање нових података и 
дорада постојећег алгоритма 

аутоматског управљања радом  
изворишта "Петроаварадинска 

ада" са подешавањем и 
тестирањем параметара и 

софтверских заштитних 
функција; 

- измена PID алгоритма који 
врши аутоматско управљање 
радом изворишта на основу  

збирног мерила протока 
изворишта; 

- обрада и прослеђивање свих 
команди бунарском PLC-у са 
локалне SCADA апликације и 
са SCADA апликације из ККЦ 

"Штранд" 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

4.6 

Услуга дораде постојећих 
SCADA апликација - пројеката: 
“Извориште Петроварадинска 

ада” у ЛКЦ изворишта 
"Петроварадинска ада" и 

“Изворишта” у ККЦ "Штранд", 
за бунаре БХД 1, 3, 5 који треба 

да обезбеде следеће: 
- конфигурацију нових 

варијабли на OPC серверу; 
- додавање и визуелизација 
нових варијабли постојећих 

бунара  и статуса комуникације 
са фреквентним регулаторима 

на збирни екран изворишта; 
- дорада појединачних екрана 

нових бунара у складу са 
постојећим стандардима за 
изглед бунара, са приказом 

следећих параметара: 
фреквенција, струја, алармна и 

статусна реч фреквентног 
регулатора за сваку пумпу 

посебно, задавање 
фреквенције у ручном режиму 

рада, квитирање аларма; 
- додавање процесних 
вредности свих нових 

паушал 1   
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варијабли постојећих бунара у 
архиве; 

- дефинисање трендова за 
процесне вредности свих нових 
варијабли постојећих бунара; 

- дефинисање догађаја и 
аларма  свих нових варијабли 

постојећих бунара 
- припрема процесних 
вредности свих нових 

варијабли постојећих бунара за 
слање у централни SQL сервер 

( само за  SCADA апликацију  
“Изворишта” у ККЦ "Штранд" ) 

У оквиру ове позиције дати 
цену по појединачном бунару. 

4.7 

Услуга дораде постојећег 
апликативног софтвера 

специјализованог за даљински 
приступ  SCADA систему путем 
„Web”-а и мобилних уређаја за 
кориснике локалне рачунарске 
мреже као и за кориснике који 

имају омогућена права 
приступа преко Интернета, са 

циљем увида у додатне 
параметре за бунаре БХД 1, 3, 

5, а у складу са постојећим 
стандардима Инвеститора за 

приказ ових параметара. 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.8 

Подешавање параметара 
фреквентних регулатора 

бунарске пумпе и пуштање 
појединачног бунара у ручни 

режим рада. Ценом обухватити 
пуштање у рад обе нове 

бунарске пумпе . 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.9 

Пуштање у погон, пробни рад и 
аутоматски рад појединачног 

бунара што укључује, 
инсталацију, тестирање и 
проверу функционалности 
апликативног софтвера за 

следеће целине: 
- управљачки софтвер PLC-а и  

touch панела бунара са 
испитивањем сигнала, 

подешавањем и тестирањем 
PID параметара по протоку, 
притиску и нивоу-депресији, 

софтверских заштитних 
функција у аутоматском 

паушал 1   
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режиму рада са корекцијом 
парамeтaра, са тестирањем и 
провером функционалности 

бунара. 
- управљачки апликативни 

софтвер мастер PLC-а: 
изворишта Петроварадинска 

ада и ККЦ "Штранд" 
- SCADA апликација 

“Извориште Петроварадинска 
ада” у ЛКЦ изворишта 

"Петроаварадинска ада" 
- SCADA апликација 

“Изворишта” у ККЦ "Штранд" 
-апликативни софтвер 

специјализован за даљински 
приступ путем “Web“-a и 

мобилних уређаја 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

4.10 

Прибављање и издавање свих 
потребних атеста, извештаја о 
исправности и усаглашености 

изведених радова по 
појединачном бунару са 
важећом регулативом и 

позитивном електротехничком 
праксом. Предаја 

документације Инвеститору. 
У оквиру ове позиције дати 

цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.11 

Обука оператера и радника 
одржавања, са израдом и 
испоруком упутстава за 

руковање и одржавање. У 
оквиру ове позиције дати цену 

за обуку по појединачном 
бунару. 

У оквиру ове позиције дати 
цену по појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.12 

Израда и испорука 
документације изведених 
електро радова, са свим 
потребним електричним 

шемама веза (AutoCad *.dwg 
или E-plan *.pdf формат), 
листама подешавања и 
листама променљивих, 

алгоритмима, адресама, итд. (у 
електронској форми на CD-у и 
4 штампана тврдо укоричена 

примерака). 
У оквиру ове позиције дати 

цену израде документације по 
појединачном бунару. 

паушал 1   
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Збирна рекапитулација 

Ред. 
број 

Врста услуге Укупна вредност (дин) 

1. 
Вредност ормана, укупно за сва три бунара 
GRO-BHD 1, 3, 5 са припадајућом услугом 

 

Укупно вредност (без ПДВ):  

 

 

УКУПНО, део 1-4. – (дин) :   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

GRO-BHD 6, 7, 8  
 

Овом спецификацијом је обухваћена, набавка, испорука, монтажа, 
шемирање, испитивање и тестирање ормана у радионичким условима, 
пуштање у погон, пробни рад бунара и аутоматски рад система. 

 

У оквиру цена појединачних позиција за опрему, припадајуће услуге потребно 
доставити јединичне цене, по појединачном бунару, имајући у виду да ће се 
истовремено изводити предметни  радови на сва три бунара  БХД  6,7,8, 

 

Орман се испоручује комплетиран, радионички ожичен и функционално 
испитан. У оквиру цене појединачних позиција обухватити и испоруку и 
уградњу свог потребног ситног неспецифицираног материјала, као и све 
припадајуће радове  потребне за комплетирање опреме . 

 

Радове на развезивању, демонтажи и уклањању са бунара постојећих 
ормана, као  и уношење, механичку монтажу нових ормана и 
електроповезивање изводи служба одржавања Инвеститора ЈКП „Водовод и 
канализација“ Нови Сад 

 

Орман бунара БХД 6, 7, 8, означен као GRO-BHD 6, 7, 8, састоји се од три 
поља и укључује опрему и радове према спецификацији у наставку: 
 
 

 

 
1. Поље напајања и опште 

потрошње 
    

 

1.1 

Кућиште разводног ормана израђено 
од челичног лима, степена механичке 

заштите IP55,  са обезбеђеним 
пролазом за каблове и интерни 

шински развод. 
Први типски бокс, поље напајања и 

опште потрошње је димензија 
1900x860x600mm, тип КБ/13/60W, 

произвођача Евротехна са 
припадајућом опремом и прибором: 
монтажна плоча, бочна страница, 

поклопац за увод каблова и прибор за 
спајање ормана или одговарајући 

комплет 1   

 

1.2. 

Бакарне шине – флахови димензија 
30x10mm – укупне дужине 6м, са 

обрадом и монтажом појединачних 
шина одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

1.3 

Опрема и прибор за шински систем - 
за 60mm развод: 

- Трополни носач сабирница - 6ком, 
-  Крајња плоча за трополни носач 

сабирница - 4ком, 
- Прикључна плоча трополна, за кабл 

пресека 120-300mm
2
- 2ком, 

- Прикључна плоча трополна, за кабл 
пресека 35-120mm

2
 - 2ком, 

комплет 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

- Прикључна плоча трополна, за кабл 
пресека до 16 mm

2
 - 2ком, 

- Носач маске за шински систем - 
2ком, 

- Маска за шински систем, ширина 
700mm-1ком, 

- Једнополни "PE/N" носач сабирница 
– 2ком. 

1.4 

“P/F” проводник 150mm
2
 – 6м, 

“P/F” проводник 120mm
2
 – 3м, 

са одговарајућим кабловским 
папучицама и пратећим прибором. 

паушал 1   

 

1.5 

Трополни компакт прекидач снаге, са 
термомагнетним искључењем и 

напонским окидачем, са два помоћна 
"NO” контакта, називне струје 350А, 
прекидне моћи 50кА, тип MC335237 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.6 

Струјни трансформатори, пролазни, 
преносног односа 400/5 А/А, тип 

MG954040-A произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 3   

 

1.7 

Мрежни анализатор, опремљен са 
RS485 комуникационим портом тип 

NА96, произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.8 

Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач, номиналне струје 2А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017102, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 6   

 

1.9 

Трополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 25А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017325, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 2   

 

1.10 

“FID” заштитна склопка 4-полна, 25A, 
струја грешке 100mA, 10kA,  тип 

BC002110, произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.11 

Трополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 32А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017332, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.12 

Трополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 16А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017316, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 4   

 

1.13 Једнополни аутоматски инсталациони ком. 5    
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

осигурач,  номиналне струје 16А, 
прекидне моћи 10 кА, тип BM017116, 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

1.14 

Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 10А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017106, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 3   

 

1.15 

Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 6А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM617106, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 6   

 

1.16 

Помоћни контактор са шпулном за 
радни напон 230V, 50Hz, типу 

LA100913, произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 2   

 

1.17 

Једнополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 4А, 

прекидне моћи 6 кА, тип BM617104, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 
 

ком. 1   

 

1.18 

Двополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 6А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017206, 
произвођача Schrack или 

одговарајући  

ком. 2   

 

1.19 

Двополни аутоматски инсталациони 
прекидач,  номиналне струје 10А, 

прекидне моћи 10 кА, тип BM017210, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.20 

Трополни компакт прекидач снаге, са 
адаптером за монтажу на шински 

развод, са термомагнетним 
искључењем и поднапонским 

окидачем, са два помоћна "NO” 
контакта , називне струје 300А, 

прекидне моћи 25кА, тип MC230131, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 1   

 

1.21 

Извор једносмерног напона, 
230VAC/24VDC снаге 120W за 

монтажу на DIN шину, тип NDR-120-
24, произвођача MeanWell или 

одговарајући 

ком. 1   

 

1.22 

Печуркасти тастер све-стоп са 
поклопцем за заштиту од случајног 

додира, са „NC+NO” помоћним 
контактима, деблокада повлачењем, 

комплет 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

тип MM900011 произвођача Schrack 
или одговарајући 

1.23 
Трансформатор 230VAC/24VAC, снаге 

250VA, тип LP602025I, произвођача 
Schrack или одговарајући 

ком. 1   
 

1.24 
„PVC“ надградна трофазна утичница 

за монтажу на бок ормана. 
ком. 1   

 

1.25 
"PVC“ надградна монофазна утичница 

за монтажу на бок ормана. 
ком. 2   

 

1.26 
“Uko-uto” уградна равна утичница, 

5x32A 400VАC,  степен заштите IP44 
ком. 1   

 

1.27 

Преклопка са кључем - комплет, 
φ22mm, положај 0-1, са додатним 

помоћним контактима "NO+NC“,тип 
MM900016, произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 1   

 

1.28 
Трополни контактор, снаге 11kW, 25A 
тип LSD02530, произвођача Schrack 

или одговарајући 
ком. 1   

 

1.29 

Редне стезаљке, са две диоде за тест 
сигналних светиљки на орману, тип 

STTB 2,5-2DIO, произвођача Phoenix 
Contact или одговарајући 

ком. 8   

 

1.30 

Трополна надградна гребенаста 
склопка    0-1, 63А, тип IN8E1337 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.31 

Трополна надградна гребенаста 
склопка 1-0-2, 20А, тип IN022005 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 2   

 

1.32 

Двополна надградна изборна 
гребенаста склопка 1-0-2, 20А, тип 
IN002109 произвођача Schrack или 

одговарајући 
 

ком. 1   

 

1.33 

Двополна надградна гребенаста 
склопка 0-1, 20А, тип IN022001, 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.34 

Тастер, са једним "NO" контактом за 
ресет сигнала грешке – рад на суво. 
Капа тастера мора бити црне боје, 

серија ММ, произвођача Schrack или 
одговарајући 

комплет 1   

 

1.35 

Сигнална LED сијалица, црвена, 
φ22мм, за радни напон 24VDC, тип 

MM900008 произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   

 

1.36 
Трополни растављач за 60mm систем, 
величине 00, до 160A, за прикључење 

кабла пресека до 70mm
2
, тип 

комплет 1   
 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 59 од 80 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 11/18-С отворени поступак  

  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

SI331980, произвођача 
Schrack/Wöhner, са одговарајућим NH 
gG/gL осигурачима или одговарајући 

1.37 

Трополни растављач за 60mm систем, 
величине 2, до 400A, за прикључење 

кабла пресека до 240mm
2
, тип 

SI336020, произвођача 
Schrack/Wöhner, са одговарајућим NH 
gG/gL осигурачима или одговарајући 

комплет 1   

 

1.38 
Грејач ормана 60W, тип IU008349-A 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   
 

1.39 
Термостат за грејач,  тип IUK08565 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   
 

1.40 

LED светиљка за орман, магнетно 
причвршћење за радни напон 100-
240VAC, тип IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 1   

 

1.41 
Кабловска уводница, метричка-М63,  

без халогена, са контраматицом. 
комплет 4   

 

1.42 

Остали ситан везни, инсталациони 
материјал и опрема као што су: 

перфорирани кабловски канали, „DIN“ 
шине, финожични проводници, 
хилзне, универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, носачи 
топљивих осигурача,  кабловски 

уводници, натписне плочице, ознаке 
елемената и сл. 

комплет 1   

 

  

2.1 

Кућиште разводног ормана израђено 
од челичног лима, степена механичке 

заштите IP55,  са обезбеђеним 
пролазом за каблове и интерни 

шински развод. 
Други типски бокс, поље са 

фреквентним регулаторима је 
димензија 1900x1110x600mm, тип  

КБ4/12/60W, произвођача Евротехна 
са припадајућом опремом и 

прибором: монтажна плоча, поклопац 
за увод каблова и прибор за спајање 

ормана или одговарајући 

комплет 1   

 

2.2 
 

Фреквентни регулатор, за називну 
снагу електромотора пумпног агрегата 
75kW, називне струје 145А, тип FC100 

произвођача Danfoss или 
одговарајући. Фреквентни регулатор 
мора да испуњава следеће захтеве: 

ком. 2   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

 
1.Напајање 3x380-480 VAC, 50Hz 

2.Интегрисана „DC „ пригушница за 
редукцију хармонијских изобличења 

3.Уграђен RFI филтер класе A2 
4.Интегрисан RS485 комуникациони 
порт, који подржава  MODBUS RTU 

протокол 
5. Уграђен PI контролер 
6. Функција ''Sleep Мode'' 

7. Функција Аутоматске оптимизације 
енергије 

8. Функција ''Flying Start'' 
9. 4 дигитална улаза, 2 дигитална 

излаза, 2 аналогна улаза, 2 аналогна 
излаза, 2 релејна излаза 

10. Двореди алфа-нумерички дисплеј 
11. Степен механичке заштите IP21 

12. CE знак 
 

2.3 

Бакарне шине – флахови димензија 
30x5mm – укупне дужине 5м, са 

обрадом и монтажом појединачних 
шина одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

2.4 

Опрема и прибор за шински систем - 
за 60mm развод: 

- Трополни носач сабирница – 3ком, 
- Крајња плоча за трополни носач 

сабирница – 2ком, 
- Прикључна плоча трополна, за кабл 

пресека 120-300mm
2
 – 1ком, 

- Носач маске за шински систем – 
4ком, 

- Маска за шински систем, ширина 
700mm – 2ком, 

- Једнополни "PE/N" носач сабирница 
– 2ком. 

комплет 1   

 

2.5 
“P/F” проводник 50mm

2
  - 12m 

са одговарајућим кабловским 
папучицама и пратећим прибором. 

паушал 1   
 

2.6 

Трополни растављач за 60mm систем, 
величине 1, до 250A, за прикључење 

кабла  пресека до 70mm
2
, тип 

SI336010-A произвођача 
Schrack/Wöhner или одговарајући 

ком. 2   

 

2.7 

Ножасти ултрабрзи осигурачи за 
фреквентне регулаторе, класе gR, 

називне струје 200А, прекидне моћи 
120кА, величине 1, по препоруци 

произвођача фреквентних регулатора. 

ком. 6   

 

2.8 
Вентилатор са филтером и излазним 

филтером за хлађење oрмара, 
комплет 2   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

капацитета 560m
3
/h, снаге 135W тип 

IUKNF8523A, произвођача Schrack 
или одговарајући 

 

2.9 
Термостат за вентилатор, тип 

IUK08566, произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 2   
 

2.10 

Печуркасти тастер све-стоп са 
поклопцем за заштиту од случајног 

додира, са „NC+NO” помоћним 
контактима, деблокада повлачењем, 
тип MM900011 произвођача Schrack 

или одговарајући 

комплет 1   

 

2.11 
Грејач ормана 60W, тип IU008349-A 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   
 

2.12 
Термостат за грејач,  типуIUK08565 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   
 

2.13 

LED светиљка за орман, магнетно 
причвршћење за радни напон 100-
240VAC, тип IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 1   

 

2.14 

Тастер, са једним NO контактом за 
ресет сигнала грешке. Капа тастера 

мора бити црне боје, серија ММ, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 2   

 

2.15 

Сигнална LED сијалица, црвена, 
φ22мм, за радни напон 24VDC, тип 

MM900008 произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 4   

 

2.16 

Сигнална LED сијалица, зелена, 
φ22мм, за радни напон 24VDC, тип 

MM900007 произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 2   

 

2.17 

Остали ситан везни, инсталациони 
материјал и опрема као што су: 

перфорирани кабловски канали, „DIN“ 
шине, финожични проводници, 
хилзне, универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, носачи 
топљивих осигурача,  кабловски 

уводници, натписне плочице, ознаке 
елемената и сл. 

комплет 1   

 

  

3.1 
Кућиште разводног ормана израђено 
од челичног лима, степена механичке 

заштите IP55, са обезбеђеним 
комплет 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

пролазом за каблове. 
 

Трећи типски бокс, спојно поље је 
димензија 1900x610x600mm, тип 

КБ2/12/60W, произвођача Евротехна 
са припадајућом опремом и 

прибором: монтажна плоча, бочна 
страница, поклопац за увод каблова и 

прибор за спајање ормана или 
одговарајући 

3.2 

Бакарне шине – флахови димензија 
30x5mm – укупне дужине 0,6м, са 

обрадом и монтажом појединачних 
шина одговарајућих димензија. 

паушал 1   

 

3.3 Једнополни "PE/N" носач сабирница ком. 2    

3.4 

Графички "touch” дисплеј, опремљен 
са "Ethernet“ комуникационим портом 
који мора да подржава "Modbus TCP“ 
протокол, типуМТ8070iE, произвођача 

Weintek или одговарајући  

ком. 1   

 

3.5 
Аналогна улазна картица, 4xAI за 

постојећи „PLC“ произвођача 
Beckhoff” 

ком. 1   
 

3.6 
Дигитална улазна картица, 4xDI за 

постојећи „PLC“ произвођача 
„Beckhoff” 

ком. 2   
 

3.7 

Претварач сигнала, улаз: 
температурни сензор Pt100, излаз: 

струjни/напонски и релеj “3xCO“ 
контакт, напајање 24-230V AC/DC, 
трострука изолација, 2,5 kV, тип 

“MACX”, произвођача Phoenix Contact 
или одговарајући 

ком. 2   

 

3.8 

Помоћни релеј, 4CO,6A,24VDC, са 
LED сигнализацијом, тип - серија PT 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

комплет 10   

 

3.9 

Релеј за надзор нивоа течности за 
радни напон 230VAC и једним 

преклопним контактом 8А, 250V,  тип 
KRK-512-5 произвођача Nivelco или 

одговарајући 

ком. 1   

 

3.10 

Изолатор струјног сигнала, 4-20mА/4-
20mА,  напајање 24VDC, тип "Mini 

MCR-SL-I-I-SP", произвођача 
PhoenixContact или одговарајући 

ком. 2   

 

3.11 
Грејач 60W, тип IU008349-A 
произвођача Schrack или 

одговарајући 
ком. 1   

 

3.12 
Термостат за грејач,  тип IUK08565 

произвођача Schrack или 
одговарајући 

ком. 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

3.13 

LED светиљка за орман, магнетно 
причвршћење за радни напон 100-
240VAC, тип IU008523 са каблом и 

микропрекидачем за врата, 
произвођача Schrack или 

одговарајући 

комплет 1   

 

3.14 

Остали ситан везни, инсталациони 
материјал и опрема као што су: 

перфорирани кабловски канали, „DIN“ 
шине, финожични проводници, 
хилзне, универзалне металне 

стезаљке, редне стезаљке, носачи 
топљивих осигурача,  кабловски 

уводници, натписне плочице, ознаке 
елемената и сл. 

комплет 1   

 

  

4.1 

Услуга израде електро шеме 
повезивања опреме и радионичких 
цртежа за израду нових ормана, на 

основу расположиве електро 
документације постојећих бунара и 

додатних захтева Инвеститора 
имајућу у виду специфичности услова 
инсталација и рада бунара  БХД 6, 7, 

8. 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.2 

Услуга механичке монтаже опреме у 
орману и електро повезивање - 
шемирање опреме бунара са 

испитивањем и тестирањем ожичења 
у радионичким условима са 

паковањем и припремом за транспорт 
и трошковима превоза ормана на 

објекат бунара Инвеститора. 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.3 

Услуга дораде постојећег 
управљачког апликативног софтвера 

PLC-а за бунаре БХД 6, 7, 8 који треба 
да обезбеди следеће: 

- аутоматско управљање радом 
бунарских пумпи променом брзине 
(задавање фреквенције) са циљем 
оптимизације производње сирове 

воде узимајући у обзир задати проток 
и мерене параметре бунара, као и 

депресију, издашност и специфичну 
потрошњу бунара; 

- измена алгоритма аутоматског 
управљања тако да се на основу 

мерења протока бунара врши   

паушал 1   
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ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

аутоматска промена броја радних 
пумпи (укључивање/искључивање 

пумпних агрегата); 
- измена дела троструког PID 

алгоритма који омогућава оптимално 
аутоматско управљање радом бунара 
на основу мерења протока, притиска 

и нивоа; 
- измену дела софтвера за 

комуникацију са мастер PLC уређајем 
изворишта путем постојећих оптичких 

каблова и WLL везе, а преко 
надређеног комуникационог уређаја 

који треба да обезбеди пренос 
додатних информација (температура 
намотаја мотора), сигнала и статуса 

са бунара, прихват и обраду команди 
и параметара рада бунара; 

- комуникацију са фреквентним 
регулаторима бунарских пумпи, 

обраду и пренос параметара (струја, 
снага, енергија, аларми, статус...)  до 

мастер PLC уређаја; 
- комуникацију са мрежним 

анализатором снаге, обраду и пренос 
параметара (напони, струје, снаге, 
енергија) до мастер PLC уређаја; 

- комуникацију са новим 
операторским „touch“ панелом бунара; 

У оквиру ове позиције дати цену по 
појединачном бунару. 

4.4 

Услуга израде апликативног софтвера 
за нови „touch“ панел за бунаре БХД 

6, 7, 8 који треба да обезбеди 
следеће: 

- приказ свих процесних вредности 
бунара, што подразумева следеће:  

аналогна мерења, дигитални сигнали, 
математички израчунати параметри, 

разни статуси и стања, аларми, 
догађаји; 

- подешавање скалирања аналогних 
сигнала, параметара PID контролера, 

активирања/деактивирања 
појединачних PID алгоритама, 
софтверских заштита пумпе 

(депресија), подешавање осталих 
параметара управљања; 

- логирање и приказ трендова 
процесних мерења, догађаја и аларма 

за последњих 7 дана; 
- задавање референце фреквентних 

паушал 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

регулатора у ручном режиму рада; 
- различите нивое приступа 

корисницима; 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

4.5 

Услуга дораде управљачког 
апликативног софтвера два постојећа 

мастер PLC-а, уграђена на: 
изворишту Петроварадинска ада и 

ККЦ „Штранд“ , за бунаре БХД 6, 7, 8, 
који треба да обезбеде следеће: 
- дефинисање нових варијабли 

постојећих бунара у алокационој 
листи мастер PLC-a; 

- обрада нових података са 
постојећих бунара и припрема за 
прослеђивање у ККЦ "Штранд"; 

- додавање нових података и дорада 
постојећег алгоритма аутоматског 

управљања радом  изворишта 
"Петроаварадинска ада" са 

подешавањем и тестирањем 
параметара и софтверских заштитних 

функција; 
- измена PID алгоритма који врши 

аутоматско управљање радом 
изворишта на основу  збирног мерила 

протока изворишта; 
- обрада и прослеђивање свих 

команди бунарском PLC-у са локалне 
SCADA апликације и са SCADA 

апликације из ККЦ "Штранд" 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.6 

Услуга дораде постојећих SCADA 
апликација - пројеката: “Извориште 

Петроварадинска ада” у ЛКЦ 
изворишта "Петроварадинска ада" и 

“Изворишта” у ККЦ "Штранд", за 
бунаре БХД 6, 7, 8 који треба да 

обезбеде следеће: 
- конфигурацију нових варијабли на 

OPC серверу; 
- додавање и визуелизација нових 

варијабли постојећих бунара  и 
статуса комуникације са фреквентним 

регулаторима на збирни екран 
изворишта; 

- дорада појединачних екрана нових 
бунара у складу са постојећим 

стандардима за изглед бунара, са 
приказом следећих параметара: 

паушал 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

фреквенција, струја, алармна и 
статусна реч фреквентног регулатора 

за сваку пумпу посебно, задавање 
фреквенције у ручном режиму рада, 

квитирање аларма; 
- додавање процесних вредности свих 
нових варијабли постојећих бунара у 

архиве; 
- дефинисање трендова за процесне 

вредности свих нових варијабли 
постојећих бунара; 

- дефинисање догађаја и аларма  
свих нових варијабли постојећих 

бунара 
- припрема процесних вредности свих 
нових варијабли постојећих бунара за 
слање у централни SQL сервер ( само 
за  SCADA апликацију  “Изворишта” у 

ККЦ "Штранд" ) 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

4.7 

Услуга дораде постојећег 
апликативног софтвера 

специјализованог за даљински 
приступ  SCADA систему путем „Web”-

а и мобилних уређаја за кориснике 
локалне рачунарске мреже као и за 

кориснике који имају омогућена права 
приступа преко Интернета, са циљем 
увида у додатне параметре за бунаре 
БХД 6, 7, 8, а у складу са постојећим 
стандардима Инвеститора за приказ 

ових параметара. 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.8 

Подешавање параметара 
фреквентних регулатора бунарске 

пумпе и пуштање појединачног 
бунара у ручни режим рада. Ценом 
обухватити пуштање у рад обе нове 

бунарске пумпе . 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.9 

Пуштање у погон, пробни рад и 
аутоматски рад појединачног бунара 

што укључује, инсталацију, тестирање 
и проверу функционалности 

апликативног софтвера за следеће 
целине: 

- управљачки софтвер PLC-а и  touch 
панела бунара са испитивањем 

сигнала, подешавањем и тестирањем 

паушал 1   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА  

УГРАДЊОМ 

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КО
Л. 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

Произво- 
ђач 

PID параметара по протоку, притиску 
и нивоу-депресији, софтверских 

заштитних функција у аутоматском 
режиму рада са корекцијом 

парамeтaра, са тестирањем и 
провером функционалности бунара. 
- управљачки апликативни софтвер 

мастер PLC-а: изворишта 
Петроварадинска ада и ККЦ "Штранд" 

- SCADA апликација “Извориште 
Петроварадинска ада” у ЛКЦ 

изворишта "Петроаварадинска ада" 
- SCADA апликација “Изворишта” у 

ККЦ "Штранд" 
-апликативни софтвер специјализован 
за даљински приступ путем “Web“-a и 

мобилних уређаја 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

4.10 

Прибављање и издавање свих 
потребних атеста, извештаја о 
исправности и усаглашености 

изведених радова по појединачном 
бунару са важећом регулативом и 

позитивном електротехничком 
праксом. Предаја документације 

Инвеститору. 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.11 

Обука оператера и радника 
одржавања, са израдом и испоруком 
упутстава за руковање и одржавање. 
У оквиру ове позиције дати цену за 

обуку по појединачном бунару. 
У оквиру ове позиције дати цену по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

4.12 

Израда и испорука документације 
изведених електро радова, са свим 

потребним електричним шемама веза 
(AutoCad *.dwg или E-plan *.pdf 

формат), листама подешавања и 
листама променљивих, алгоритмима, 
адресама, итд. (у електронској форми 

на CD-у и 4 штампана трвдо 
укоричена примерака). 

У оквиру ове позиције дати цену 
израде документације по 

појединачном бунару. 

паушал 1   

 

УКУПНО, део 1-4. – (дин) :   
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Збирна рекапитулација 

Ред. 
број 

Врста услуге Укупна вредност (дин) 

1. 
Вредност ормана, укупно за сва три бунара 
GRO-BHD 6, 7, 8 са припадајућом услугом 

 

Укупно вредност  (без ПДВ):  

 
 

Укупно вредност за бунаре БХД 1,3 и 5  (без ПДВ):  

Укупно вредност за бунаре БХД 6,7 и 8  (без ПДВ):  

Укупно вредност за  целокупно извориште Петроварадинска ада 
(БХД 1,3,5,6,7,и 8 (без ПДВ): 

 

 
 

Укупно вредност хидромашинске опреме и уградње за целокупно 
извориште Петроварадинска ада (без ПДВ): 

 

Укупно вредност електротехнничке опреме и уградње за целокупно 
извориште Петроварадинска ада   (без ПДВ): 

 

Укупно вредност опреме са уградњом (без ПДВ): 
 

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. Укупна цена без пдв-а која је 

дата у Обрасцу број 4.-  мора представљати укупну понуђену цену коју је понуђач дао у Обрасцу број 

3.- Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне трошкове везане за извршење предметне 

јавне набавке.(набавка,испорука,монтажа,шемирање,испитивање,тестирање и др.) 

   

              Структуру цене  дао:  

 

___________________________________ 

                                                                                                     потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                           М.П                      
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   ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 .-    

                                                                                                                                                                                                                                             

На основу  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) и члана 13.- 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и  

начину доказивања испуњености услова за учешће („Сл.гласник РС“ бр. 86/15) даје се следећа 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
У  вези са јавном набавком велике вредности добара у поступку јавне набавке Наручиоца ЈКП 

«Водовод и канализација» Нови Сад бр. ЈНВВ 11/18-С изјављујемо да ћемо доставити: 
 

1. Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске 

гаранције, за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10% 

вредности понуде/уговора, без пдв-а, са клаузулама ,,неопозива, безусловна, на први позив 

наплатива, без права приговора,, важности најмање 120 дана дуже од дана одређеног за 

коначно извршење посла, у корист ЈКП ,,Водовод и канализација,, Нови Сад.  

 Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 

банкарске гаранције  ће се продужити. Наведену банкарску гаранцију ћемо доставити 

наручиоцу најкасније у року од 15 дана од дана закључења анекса уговора. У противном, 

уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим.  
 

2. Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив без 

приговора у износу од 10% вредности понуде/уговора, без пдв-а, са клаузулама ,,неопозива, 

безусловна, на први позив наплатива без права приговора,, важности 5 дана дуже од 

уговореног гарантног рока у корист Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад. Наведену 

банкарску гаранцију ћемо доставити наручиоцу након потписивања Записника о 

примопредаји. 
 

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

У _______________________ дана ________2018.г. 

 

М.П.                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                                     ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .- 

                                                                                                                           

Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са 

најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том 

смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из 

позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Овај модел уговора који је саставни део 

конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

 

 

Закључен између: 1.- ЈКП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад, Масарикова бр.17     

                                     рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д., ПИБ: 100237118,  

                                     матични број 08041083, а кога заступа Директор Гвозден Перковић  

                                     као Наручилац (у даљем тексту купац) и 

                               2.-________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______  

                                    ________________________________________________________  

                                    (уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију   

                                     не уписујте никакав податак) 

 

на следећи начин: 

Члан 1.- 

 

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна за – Набавку и уградњу 

електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, број јнвв 11/18-С за 

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Нови Сад, у свему према Позиву за подношење понуда за јнвв бр. 

11/18-С објављеном ________________ године на Порталу јавних набавки, интернет страници 

Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базе података, за предметну јавну набавку велике 

вредности у отвореном поступку и прихваћеној Понуди продавца -  дел.бр. _____________ год. која  

чини саставни део овог уговора. Поступак јавне набавке је окончан правоснажном Одлуком о додели 

уговора ( дел.бр.___________/___ ).   

Продавац  наступа са подизвођачем _________________________ из____________________________ 

ул.__________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у 

делу:__________________________________________________________________________________ 

што чини _________% од укупне вредности набавке. Понуда продавца и Образац структуре цене са 

техничком спецификацијом, чине саставни део овог уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2.- 

 

Уговорне стране прецизирају да је предмет овог уговора Набавка и уградња електро машинске 

опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, број јнвв 11/18-С (у даљем тексту: 

добра) у свему према усвојеној  Понуди Продавца и захтеваним техничким карактеристикама Купца 

које чине саставни део овог Уговора. Добра морају : 

 бити сасвим нова, 

 најбољег квалитета и израде , 

 одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени, 

 бити исправна и идентична у својој поузданости и  

  морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту 

добара. 

Продавац је  дужан да испоручи добра у складу са: 

- одредбама овог уговора, 

- усвојеном понудом,  

- техничким карактеристикама - спецификацији из конкурсне документације купца 

- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и 

- са пажњом доброг привредника.  

Купац неће сносити одговорности  за мане испоручених добара ако су мане  последица 

непридржавања правила струке, те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и поступити на 

начин уговорен овим уговором. 

 

Продавац је у обавези да обезбеди да се поштују санитарни услови на локалитету на коме ће 

пружати услуге, као и да достави важеће санитарне књижице за запослене који ће реализовати 

предмет набавке. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан 3.- 

Овај уговор се закључује на одређено време, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. 

Као датум закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Купца.   

   

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ                                                      
Члан  4.- 

 

Испорука  и уградња добара која су предмет овог уговора ће се извршити једнократно. Место 

испоруке и уградње добара је извориште Петроварадинска ада. 

 

Продавац ће испоруку и уградњу извршити у року од __________ календарских дана од дана 

пријема писаног  позива од стране Купца. 
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НЕДОСТАЦИ СТВАРИ 

Члан  5.- 

  

Продавац гарантује да испоручена добра одговарају техничким спецификацијама која су саставни део 

овог уговора те да иста немају стварних  недостатака и скривених мана.   

Продавац у потпуности одговара за материјалне недостатке добара које су они имали у моменту 

примопредаје без обзира да ли су му они били познати.  

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после извршене примопредаје, ако 

су исти последица узрока који је постојао и пре испоруке, односно примопредаје. 

Материјални недостаци постоје, између осталог и ако добра  : 

  немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет, 

  немају потребна својства за нарочиту употребу за коју га купац набавља, а која употреба је 

била позната продавцу или му је морала бити позната 

 нема својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и 

 испопручена купцу нису саобразна уговореним захтевима .  

 

НАЧИН ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА 

 

Члан 6.- 

 

Примопредају добара вршиће овлашћена лица Продавца и Купца  обе уговорне стране. 

 

Примопредаја добара испоручених по основу писаног захтева ће се вршити тако што ће овлашћена 

лица Продавца и Купца извршити : 

 сравњење испоручених врста и количина са подацима из писаног захтева и  

 визуелан преглед добара . 

Након извршеног прегледа, приступиће се потписивању Записника о примопредаји од стране 

овлашћених преставника обе уговорне стране.  

Уколико прегледана добра не буду одговарала по било ком основу, нарученим добрима из писаног 

захтева , овлашћено лице Купца ће недостатке записнички констатовати и добра неће примити.  

Овлашћено лице ће наведеним записником утврдити накнадни рок за поновну испоруку 

неодговарајућих добара, који рок не може бити дужи од три дана рачунајући од дана сачињавања 

записника. Када се утврди нови накнадни рок за испоруку, а продавац не испоручи исправна и 

одговорајућа добра, у предметном накнадном року, купац може раскинути овај уговор једностраном 

изјавом воље и приступити реализацији банкарске гаранције дате на име доброг извршења посла. 

 

Члан 7.- 

 

Потписивањем наведених писмена односно Записника о примопредаји, овлашћена лица обе уговорне 

стране  ће  констатовати да је извршена квантитативна и квалитативна примопредаја добара и да је 

Купац преузео власништво над истим, чиме ће се испорука сматрати извршеном.  
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Продавац  је дужан да омогући вршење надзора над уградњом као и  да поступа  по свим писменим 

примедбама  овлашћеног лица за праћење реализације уговора ,а које је именовано од стране Купца ,а 

које се односе на квалитет и квантитет пружених услугав и уграђеног материјала , те да по тим 

примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.  

 

Уколико Продавац  не пружа услуге у складу са техничким захтевима Купца , а  то исто констатује 

овлашћено лице за праћење реализације уговора то лице има право да одмах обустави даље пружање 

услуга и да захтева њихово поновноизвршење. Ово право овлашћено лице има и у случају ако је 

доведена у питање сигурност објекта или његовог дела. 

 

Продавац  је дужан да приликом уградње поступа по свим примедбама или захтевима или налозима 

овлашћеног лица за праћење реализације уговора ,а које је именовано од стране купца  да у том циљу, 

у зависности од конкретне ситуације, отклони недостатке на пруженим услугама и материјалу у 

погледу којих су примедбе стављене, изврши поправку или поновипружање услуга , замени 

набављени или уграђени материјал или убрзапружање услуга , а трошкове који на овај начин настану 

сноси Продавац . 

 

Уколико Продавац не поступи по захтеву овлашћеног лица Купца  има право да ускрати Продавцу 

исплату одговарајућег новчаног износа доспелог на исплату  по било ком основу и/или да раскине 

уговори/или наплати банкарску гаранцију дату на име доброг извршења посла и уколико се наведено 

догоди у гарантном року одређеном по овом уговору и/или банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року а у сваком случају Продавац је дужан да Купцу  накнади целокупну 

штету. 

 

 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 8.- 

 

Ако се након извршене примопредаје добара, покажу неки недостаци на добрима који се нису могли 

открити уобичајеним прегледом, купац је дужан да о истом, писменим путем, обавести продавца 

најкасније у року од 3 дана од дана када је открио недостатак.  

У случају да је продавац знао или је морао знати за недостатке, купац има право да се на те 

недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу визуелног прегледа, односно да 

благовремено обавести продавца о уоченом недостатку.  

У напред наведеним случајевима, купац има право да захтева од продавца да  му преда друго добро 

без недостатака, односно да тражи испуњење уговора. Уколико то продавац не учини, ни у року од 8 

дана рачунајући од дана пријема захтева за испуњење уговора, купац има право да овај уговор 

аутоматски раскине и приступи  реализацији банкарске гаранције дате на име доброг извршења  

посла.  
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан  9.- 

 

Укупна уговорена вредност/цена  износи _____________ динара без пдв-а.У наведену цену 

урачунати су набавка и уградња добара као и сви зависни трошкови које је продавац имао везаних за 

реализацију предмета уговора (набавка,испорука,монтажа,шемирање,испитивање,тестирање и др.).  

 

Након потписивања Записника о примопредаји, продавац ће извршити фактурисање уговорене цене, 

а купац се са своје стране обавезује да ће извршити плаћање путем налога за пренос у року од 

____ дана од дана пријема исправног рачуна на начин прецизиран у понуди. Рачун треба у свему да 

садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату вредност. 

 

Купац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из претходног става овог члана Уговора, у 

складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама. 

 

Уговорене јединичне цене из Обрасца структуре цене су фиксне, а који Образац чини саставни део 

овог Уговора. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10.- 

 

Гарантни рок за испоручена и уграђена добра  износи ___________ месеци, који рок ће почети да 

тече од дана потписивања Записника о примопредаји. 

 

Рок за отклањање грешака у гарантном року износи _____ сати/дана, рачунајући од момента 

пријема писаног захтева за отклањање недостатака датих од стране овлашћеног лица купца. Уколико 

се отклањање недостатака не учини на уговорени начин, купац ће имати право да отклони недостатке 

на терет продавца, а настали трошак наплати од продавца реализацијом банкарске гаранције 

положене купцу на име финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року као и 

да од продавца тражи накнаду штете коју је због наведених околности претрпео. 

 

ГАРАНЦИЈЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 11.- 

 

Продавац је у обавези, у року од 15 дана од дана закључења уговора, да Купцу поднесе неопозиву, 

безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% 

вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање   дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла. 

 

Продавац је у обавези да након потписивања Записника о примопредаји достави и неопозиву, 

безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у 
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гарантном року у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од 

уговореног гарантног рока. 

Купац задржава право да, уколико продавац не испуни обавезе преузете овим уговором, активира 

банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12.- 

 

1.- Купац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм продавцу: 

А)  ако оцени да продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих разлога  

укључујући  и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више силе, 

Б) ако је заостајање у испоруци добара који су предмет уговора ,такво да доводи у питање њихову 

испоруку – кашњење у испорукама дуже од 8 дана рачунајући од дана пријема захтева за испоруку – 

поруџбенице, 

В)  ако продавац испоручује неисправна или неодговарајућа добра или добра  недоговарајућег 

квалитета одређеног у техничким карактеристикама - спецификацији   

Г) ако  продавац не отклони недостатке на добрима  на начин  регулисан овим уговором  и 

Д) у свим другим случајевима када продавац не испуњава своје обавезе у складу са овим  уговором. 

2.- Продавац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављене купцу због 

неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачунима-фактурама у уговореном року. У 

случају наступања кашњења плаћања од стране купца, продавац је дужан писменим путем опоменути 

купца, са остављањем накнадног рока за плаћање неплаћене новчане обавезе, који рок не може бити 

краћи од осам (8)  дана од дана пријема опомене. Уколико купац ни у накнадном року из опомене не 

измири своју обавезу плаћања, продавац може раскинути уговор. 

Накнадни рок, као услов за раскид уговора, неће се одредити једино у случају када купац изјави да 

неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања. 

Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана износи осам 

дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне стране другој. Изјава о отказу 

уговора се предаје препорученим писменом. 

У писаној изјави  о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор раскида.   

 

Члан 13.- 

 

Уколико продавац у било које време у току важења овог уговора  уђе у поступак еквивалентан 

поступку добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања или ако уђе у поступак 

реорганизације издвајањем свог дела у посебно правно лице или поступак поделе на више правних 

лица или поступак припајања другом правном лицу или поступке еквивалентне наведеним 

поступцима по закону државе продавца или ако над имовином продавца буде стављена хипотека, 

залога или било каква забрана располагања на имовини продавца или било какво принудно извршење 

или било какав други догађај или поступак сличан наведеним, купац има право да без одлагања 

раскине овај уговор, наплати одговарајуће средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза, а 

продавац је дужан да купцу накнади разлику до потпуне накнаде штете коју има због раскида 

уговора, укључујући и трошкове које има купац због раскида уговора и трошкове ангажовања другог 

продавца и сву разлику у цени између овог уговора и новог уговора закљученог са новим продавцем 

изабраним у складу са Законом о јавним набавкама. Уколико уговор буде раскинут из наведених 
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разлога, уговорне стране су сагласне да купац не дугује продавцу накнаду штете због раскида 

уговора.   

 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 14.- 

 

Уколико Продавац, својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане за квалитет и 

кванититет добара и ако у уговореном року не буде испоручио добра на начин прецизиран овим 

уговором, обавезан је да за сваки дан закашњења плати купцу износ од 2 ‰ (промила) дневно од 

укупно уговорене цена  из члана 9.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 10% . 

Уколико продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене казне, купац 

ће приступити реализацији предате банкарске гаранције за добро извршење посла . 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да  захтева и накнаду штете коју је 

претрпео и да наплати банкарске гаранције из члана 11.- овог Уговора.   

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15.- 

 

На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе одређени 

истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 

јавним набавкама.                  

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд 

у Новом Саду.           

                                       

Члан 16.- 

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Продавац  задржава 2 (два) а  

Купац 5 (пет) примерака. 

 

 

 

 

 

        за Продавца:                                  М.П.                                                                    за Купца: 

 

 _______________________                                                 _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-     

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 11/18-С, Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ 

Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

 
 
 

 У _______________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана ________.2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.- 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА/КРАЈЊЕГ 

КОРИСНИКА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) Наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно испоручио и уградио  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

укупне вредности ________________________ динара без пдв-а, у периоду _____________.године до 

_____________. године, по основу уговора/рачуна бр. _________ закљученог __________. године. 

Потврда да се издаје на захтев понуђача ____________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци велике вредности добара – Набавка и 

уградња електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, за ЈКП 

,,Водовод и канализација, Нови Сад, у поступку јавне набавке велике вредности јнвв бр. 11/18-С  и у 

друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

                            М.П.                                                       Законски заступник: 

 

                                                                                                            _________________________________ 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце/крајње кориснике уз уговоре или рачуне  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-    

 

У складу са тачком 21. конкурсне документације у поступку јавне набавке велике вредности добара -  

Набавка и уградња електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом, 

број 11/18-С, издаје се следећа  

 

 

П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је по извршеној 

најави дана __________.2018. године, контакт особи код Наручиоца ___________________________, 

извршио дана _________.2018. године у времену од  __ часова до __ часова обилазак локације 

Наручиоца  на локацији _____________________________ за потребе набавке - Набавка и уградња 

електро машинске опреме за извориште Петроварадинска ада са уградњом. 

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао ____________________________________ 

_____________________________ (име и презиме представника, функције/радно место код 

понуђача), који је уредно доставио доставио _________________________________________ (копију 

потврде о запослењу издата на меморандуму понуђача, потписана и оверена од стране законског 

заступника понуђача,) док је овлашћени представник Наручиоца 

био_______________________________________ _____________________________________(име и 

презиме, функција/радно место код Наручиоца).  

 

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао  и сагледао све 

обавезе предвиђене конкурсном документацијом. 

 

У Новом Саду, дана ________.2018.г. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

Наручиоца: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

   

      

 
 
 

 

 

 


