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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОНУДА ЗА ДН-9/2021 

 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

Предмет набавке Вода за пиће са услугом коришћења апарата за воду 

Назив и ЦПВ ознака 
Назив:     Пијаћа вода 

Ознака:   41110000 

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-9/2021 

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: Добра 2.1.22, конто 551010 

 

Валута 

• Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (превоза и др.) које понуђач има у 

реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена једне боце са водом без 

пореза на додату вредност. 

• Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора о испоруци добара. 

 

Место, рок и начин испоруке добара  

• Место испоруке предметних добара: сопственим превозом на адресу наручиоца ЈКП „Градска топлана“, 

Зрењанин, ул. Панчевачка 55, и благајну ЈКП „ Градска топлана“ у улици Раде Кончара број 10 , Зрењанин. 

• Понуђач ће добра испоручивати сукцесивно у интервалима које одреди наручилац на основу усменог или 

писменог захтева наручиоца, на период од годину дана, односно до коначне реализације предмета набавке 

или до утрошка средстава која је наручилац планирао да утроши за ту намену. 

 

Квалитет 

• Добра која су предмет набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде. 

 

Рекламација 

• У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора у року од 

једног дана, од дана утврђених недостатака, отклонити уочене недостатке.      

 

Праћење реализације уговора   

• Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза код наручиоца је дипл.правник 

Ивана  Аврамов, контакт телефон 064/843- 8108.  

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
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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:  „Вода за пиће са услугом коришћења апарата за воду“ за потребе  

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин“  

 

Вода за пиће, природна, негазирана, боца запремине 18,9 литара. 

Понуђач мора да се бави предметном делатношћу, односно продајом апарата за воду, воде и потрошног 

материјала за апарате за воду на територији Републике Србије најмање 3 (три) године; 

Произвођач воде која се нуди мора да има закључен уговор са акредитованом кућом за контролу квалитета воде 

и поседује систем квалитета HCCP које ће на евентуални захтев наручиоца доставити на увид. 

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да о свом трошку инсталира 8 (осам) апарата за 

воду у просторијама ЈКП „Градска топлана“, са функцијом грејања и хлађења воде као и њихово одржавање. 

У цену урачунати трошкове испоруке воде за пиће - балона, трошкове постављања, испоруке, коришћења 

апарата за воду као и трошкове санитизације апарата, трошкове поправки и одржавања апарата на локацији 

Наручиоца.  

Понуђач се обавезује да бесплатно врши санитацију и чишћење сваког апарата четири пута годишње 

(квартално), одржавање и сервисирање апарата, по потреби, односно замену неисправног апарата новим.   

Квалитет воде је утврђен на основу Правилника о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, 

изворску и стону воду; Понуђена вода мора имати сертификат о квалитету и хигијенској исправности, тј. 

извештај о испитивању воде издат од овлашћене лабораторије. 

Боце морају бити повратне, поликарбонатне, стерилизоване, микробиолошки заштићене, са сигурносним 

оригиналним затварачима;  

На боцама морају постојати подаци о производу и произвођачу, као и о датуму пуњења. 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
    

И З Ј А В А 

 

Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач  

_____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке на 

коју се ЗЈН не примењује „Вода за пиће са услугом коришћења апарата за воду” број ДН-9/2021, 

испуњава услове за избор привредног субјекта у поступку предметне набавке и то: 

 

1) Понуђач се бави предметном делатношћу, односно продајом апарата за воду, воде и потрошног 

материјала за апарате за воду на територији Републике Србије најмање 3 (три) године; 

2) Произвођач воде која се нуди има закључен уговор са акредитованом кућом за контролу квалитета воде и 

поседује систем квалитета HCCP. 

 

 

Место:_____________                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

Датум:_____________                                                                                    _________________________  
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 4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА – БРОЈ _________________ ОД ДАНА ______________ ГОДИНЕ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а воде за пиће – једне 

боце запремине 18,9 литара 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом воде за пиће – једне 

боце запремине 18,9 литара 
 

Рок испоруке од пријема захтева  

Рок и начин плаћања- Валута 

(не дужа од 45 дана) 
 

 

Понуде које садрже аванс као начин плаћања као и непотпуне понуде неће се разматрати. 

 

 

                    Датум                                     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Датум                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

                     

_____________________________                                      __________________________ 

 

 

Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

Обрасцу наведени.  

Ред. 

број 
Предмет набавке: 

Jединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

1. 
Вода за пиће – боца 

запремине 18,9 литара 
ком 1 

 

  Износ ПДВ-а по 

јединици 
 

  Јединична цена са 

ПДВ-ом 
 


