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Наручилац ЈКП „Градска топлана“  Зрењанин 

Адреса Панчевачка 55, Зрењанин 

Број позива ППДН-22/2021 

Датум 12.04.2021 године 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), Плана набавке 

наручиоца и Захтева за покретање поступка набавке на коју се ЗЈН не примењује 

   

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ 

Зрењанин, Панчевачка 55,  

Интернет страна: www.gradskatoplanazr.rs 

Упућује: 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА  

НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ -  

„ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИСИРАЊЕ ПП АПАРАТА, ХИДРАНАТА И ХИДРАНТСКЕ 

МРЕЖЕ“ ЗА ПОТРЕБЕ  ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН 

БРОЈ НАБАВКЕ  ДН-22/2021 

 
Позивамо Вас да нам уколико желите доставите понуду за набавку услуга „Периодични преглед и 

сервисирање ПП апарата, хидраната и хидрантске мреже” за потребе  ЈКП „Градска топлана” Зрењанин, 

број набавке ДН-22/2021. 

 

Испуњеност услова за учешће у поступку набавке, понуђачи доказују потписивањем Изјаве о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта која је саставни део понуде и 

достављањем уз понуду копије Решења/дозволе Министарства унутрашњих послова за обављање послова 

сервисирања ПП апарата свих типова и врста и контролно испитивање притиска и проточног капацитета воде 

у хидранатској мрежи. 

 

Неопходно је да поред потписивања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта доставите уз понуду копије Решења/дозволе Министарства унутрашњих послова, 

попуните Табелу „Подаци о понуђачу“, као и да попуните и потпишете Табелу понуде и Образац структуре 

цена. 

 

   НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Начин подношења понуде:  

 

Подноси се скенирана, попуњена и потписана Конкурсна документација са Обрасцем понуде и свим 

другим обрасцима и Изјавама датим у Конкурсној документацији путем е-mail-a на адресу 

dragan.aleksic@gradskatoplanazr.rs, лично или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу ЈКП 

„Градска топлана“ Зрењанин, ул. Панчевачка број 55 са назнаком „Понуда за ДН-22/2021“. 

На полеђини коверте навести назив, адресу и телефон понуђача. 

 

Рок за подношење понуда: 19.04.2021 године до 09,00 часова. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена код наручиоца до 09,00 часова последњег дана 

истека рока, без обзира на начин како је достављена. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ 

 
Критеријум за избор најповољније понуде: „ЦЕНА“ 

 

http://www.gradskatoplanazr.rs/
mailto:dragan.aleksic@gradskatoplanazr.rs
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Елементи критеријума за избор прихватљиве најповољније понуде када постоје две или више понуда са 

истом понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имају на крају оцене једнаку понуђену цену која је и најнижа, за најповољнију 

ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужу валуту плаћања. 

Предметна набавка се спроводи за два периодична прегледа и сервиса тражених ПП апарата и хидрантске 

мреже, евентуалну уградњу резервних делова за исте, испитивање непропусности ватрогасних црева на водени 

притисак од 7 бара са талкирањем једном у току године . 

Како количину и цену евентуално уграђених резервних делова за предметну набавку није могуће предвидети 

иста се спороводи у висини процењене вредности Наручиоца. 

 

Са изабранинм понуђачем закључиће се уговор на одређено време у трајању од годину дана са почетком 

важења даном завођења уговора код наручиоца, а у висини процењене вредности наручиоца или до утрошка 

процењене вредности, док укупан износ понуде без ПДВ-а који чини збир понуђених јединичних цена за 

тражене услуге представља основ за вредновање понуда применом критеријума „цена“. 

 

Разматрање, оцењивање понуда и избор најповољнијег понуђача наручилац ће обавити истога дана 19.04.2021 

године у 10,00 часова и Одлуку о избору проследити свим учесницима у поступку у року од највише два дана.  

. 

 

Молимо Вас да у складу са чланом 44. став 1. и 2.  Закона о јавним набавкама потврдите пријем овог 

Позива за подношење понуда повратно путем е-mail-a. 

 

 

Контакт особа за питања: : marinel.sebesan@gradskatoplanazr.rs, тел. 064/843-8067. 
 

Срдачан поздрав,          

                                            

Референт набавке код наручиоца:  

 

____________________ 

Драган Алексић                                        

                                                                                                                моб. 064/843-8028 

                                                                                                                       e-mail: dragan.aleksic@gradskatoplanazr.rs 
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   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-22/2021 
 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке 
„Периодични преглед и сервисирање ПП апарата, 

хидраната и хидрантске мреже”  

Назив и ЦПВ ознака  
Назив:    Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме 

Ознака:   50413200 

Врста поступка набавке 

Набавка на коју се ЗЈН не примењује на основу члана 

27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник РС“, број 91/2019) 

Редни број набавке ДН-22/2021 

Подаци о апропријацији у буџету, односно 

у финансијском плану за плаћање 

Средства за наведену набавку су предвиђена у Плану 

набавки на које се ЗЈН не примењује за 2021 годину, РБ: 

услуге 2.2.30, конто 532030 

 

Валута 

• Понуђена Цена у обрасцу понуде за тражену набавку мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има приликом одржавања и сервисирања тражених ПП апарата и хидрантске 

мреже, испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем, 

Наручиоца без евентуално уграђених резервних делова, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза на додату вредност.  

• Захтев за авансним плаћањем није дозвољен. 

 

Рок и начин пружања услуге 

• Понуђач ће услугу пружити периодично 2 пута годишње по позиву од стране наручиоца у року датом у 

понуди, и једном годишње испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара 

са талкирањем. 

 

Квалитет 

• Услуге која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. Понуђач је 

дужан да услуге врши сагласно законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла. 

 

Технички прописи и стандарди који се примењују:  

Члан  44. Закона о заштити од пожара (Сл. Гласник РС“ бр 111/2009 и 20/2015 и 2018) и врши се два пута 

годишње на сваких шест месеци од стране овлашћеног правног лица .  и Правилник о техничким нормативима 

за хидрантску мрежу и за гашење пожара („Сл лист РС, бр. 3/2018). Решење од МУП-а према Правилнику о 

посебним условима која морају испуњавати правна лица, која добијају овлашћења за обављање послова 

контролисања инсталација и уређаја за почетно гашење пожара и инсталација посебних система (Службени 

гласник РС, бр 52/2015 и 59/2016). Сертификат о акредитацији од АТС.  
 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је Маринел 

Себешан, контакт телефон 064/8438067. 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
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Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име и презиме  особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон / Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке су услуге:  „Прегледа и сервисирања ПП апарата, хидраната и хидрантске мреже“  

за потребе ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

Опис предмета набавке:  

Понуда се даје за преглед и сервисирање  апарата за гашење пожара S-1 kom. 7;  S-2 kom. 25;   S-6 kom. 9;  S-9 

kom. 33;  CO2-5 kom. 6;  CO2-10  kom. 3; За преглед и сервисирање хидраната и хидрантске мреже и то 

хидранти спољашњи 7 kom; и хидранти унутрашњи 4  kom. и испитивање непропусности ватрогасних 

црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем kom.11, који се врши  једном годишње .  

 

Услуга Прегледа и сервисирања ПП апарата, хидраната и хидрантске мреже се врши периодично два 

пута годишње .  

 
TEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у објектима ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 

спроводи се у складу са чланом 44. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр.111/09 и 20/2015 и 87/2018) 

и врши се два пута годишње на сваких шест месеци од стране овлашћеног правног лица.  

Услуге одржавања и сервисирања ПП апарата и хидрантске мреже у објектима ЈКП „Градска топлана“ 

Зрењанин, обухватају следеће: 

1. Контролни преглед, испитивање сервисирање и редовно одржавање апарата. 

2. Испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем 

3. Контролни преглед мерења притиска и протока у хидрантској мрежи  

4. Обележавање ПП апарата и хидрантске мреже опреме по извршеном прегледу и израда 

шестомесечне и годишње Исправе о контролисању, у складу са позитивним прописима из ове 

области. 

Контролни преглед подразумева: 

Апарати визуелни преглед апарата (контрола исправности и затегнутости пломбе, ручице вентила, црева, 

млазнице, налепнице, упуства за употребу, оштећења површина и др.); Скидање пломбе и осигурача и 

пажљиво расклапање апарата; Преглед праха (згрудваности); Провера тежине бочице са потисним гасом и 

упоређивање исте са тежином уписаном у бочици; Преглед, чишћење и провера функције ударне игле; Преглед 

и чишћење успонске цеви; Пажљиво склапање апарата, постављање осигурача и пломбирање апарата; Овера и 

замена по потреби контролне картице, замена по потреби оштећене кесице; Сачињавање записника и стручног 

налаза. 
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SA - Апарати Визуелни преглед апарата (контрола исправности и затегнутости пломбе, ручице вентила, црева, 

млазнице, налепнице, упуства за употребу, оштећења површина и др.); Увид у уграђени манометар са 

провером притиска потисног гаса; Функционална проба исправности манометра; Овера и замена по потреби 

контролне картице, замена по потреби оштећене кесице; Сачињавање записника и стручног налаза. 

СО2 - Апарати Визуелни преглед апарата (контрола исправности и затегнутости пломбе, точкића или ручице 

вентила, црева, малзнице, налепнице, упуства за употребу, оштећења површина и др.); Провера тежине апарата 

и упоређивање са тежином утиснутој на боци апарата (тара и нето); Контролна исправност колица (код ручних 

превозних); Овера и замена по потреби контролне картице, замена по потреби оштећене кесице; Сачињавање 

записника и стручног налаза 

Хидранти визуелна контрола хидрантског ормана и опрема у њему (контрола пломбе, налепнице, ватрогасних 

црева, млазнице, вентила, хидрантског наставка, кључа за хидранте, адаптера кључа за хидранте, кључа спојке 

и др.); Испитивање статичког и динамичког притиска на свим хидантима у објекту; Овера и замена контролне 

налепнице; Сачињавање записника и стручног налаза. 

Испитивање ПП апарата на хладни водени притисак: Преузимање ПП апарата на реверс; Испитивање 

резервоара (боце) апарата, савитљивих цеви и припадајуће арматуре под притиском воде, који је за 30% већи 

од максималног радног притиска, у трајању од најмање 3 минута; Постављање налепница/ утискивање жига са 

датумом испитивања; Овера и замена по потреби контролне картице, замена оштећене кесице по потреби; 

Сачињавање записника и стручног налаза; Враћање ПП апарата на место са кога је преузет. 

Испитивање ватрогасних црева на хладни водени притисак: Преузимање хидранских црева на реверс; 

Испитивање хидрантских (ватрогасних) црева водом ( Р = 7 бара, у трајању од 3 минута); Сушење и талкирање 

унутрашњих површина црева, као и „препакивање“ црева; Сачињавање записника и стручног налаза; Враћање 

ватрогасних црева на место са кога су преузета 

Резервни делови: све интервенције на отклањању кварова и недостатка на опреми и уређајима за гашење 

пожара (ПП апарати, хидранти и црева), морају бити вршене искључиво употребом оригиналних резервних 

делова. Све замењене/неисправне делове Сервисер је обавезан да достави Наручиоцу.  

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити услов за учешће у поступку набавке и 

то поседовати и уз понуду доставити копију Решења/дозволе Министарства 

унутрашњих послова за обављање послова сервисирања ПП апарата свих типова 

и врста и контролно испитивање притиска и проточног капацитета воде у 

хидранатској мрежи. 

 
4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА – БРОЈ _______________ ОД ДАНА ___________________: 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а   (2 прегледа и сервис и 1 

испитивање ватрогасних црева ) __________ дин. 

ПДВ на укупну вредност понуде 
__________ дин. 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом  (2 прегледа и сервис и 1 

испитивање ватрогасних црева ) __________ дин. 

Рок и начин плаћања- Валута  



 
 

_____________________________________________________________ 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга на које се ЗЈН не примењује 

 „Периодични преглед и сервисирање ПП апарата, хидраната и хидрантске мреже“  ДН - 22/2021 
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(не дужа од 45 дана) 

Рок појединачног извршења у данима од пријема наруџбенице  

 

• Захтев за авансним плаћањем није дозвољен. 

 

                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

                                                                                   ____________________________ 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу 

понуде наведени.  

 

5. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНА   

 

 

 

 

                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

                                                                                            ____________________________ 
 

 

Ред. 

број 
Предмет набавке 

Број 

периодичних 

прегледа и 

сервисирања 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

(један преглед и 

сервис) 

Цена по ставци без 

ПДВ-а (2 прегледа 

и сервиса х 

јединична цена) 

  1 2 (1х2) 

1. 

Преглед и сервисирање  апарата за 

гашење пожара – 83 комада и то: 

S-1 -          kom  7,  

S-2 -          kom 25,  

S-6 -          kom   9,  

S-9 -          kom 33, 

CO2-5 -     kom   6 и  

CO2-10 -   kom   3   

2 

  

2. 

Преглед и сервисирање  хидраната и 

хидрантске мреже – 11 комада и то:   

хидраната спољашњих -  kom 7 и  

хидраната унутрашњих - kom 4 

2 

  

3. 

Испитивање непропусности 

ватрогасних црева на водени 

притисак од 7 bara са талкирањем 

ком. 11   

1 

  

Укупна понуда без ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Износ ПДВ-а: 

(уноси се у Образац понуде) 

 

Укупна понуда са ПДВ-ом: 

(уноси се у Образац понуде) 

 


