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ППИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, УСЛПВИ ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ 

 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕЧИШЋАВАОЕ  И САНИТАРНУ КПНТРПЛУ ВПДЕ 

ПАРТИЈА 1. Алуминијум сулфат 

НАРУЧИЛАЦ:   ЈКП Впдпвпд и канализација, 28.нпвембар  35, Нпви Пазар 
 

1. Предмет  јавне набавке 
- Јавна набавка брпј 5/21. су дпбра - материјал за пешищћаваое  и санитарну кпнтрплу впде 
- Предметна јавна набавка је пбликпвана у 2 (две) партије, 

 
2. Врста ппступка јавне набавке 
- Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку , у складу са Закпнпм и ппзакпнским 

актима кпјима се уређују јавне набавке, 
- Ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра   наперипд пд 12 месеци.  

 
3. Техничке карактеристике - ппис и спецификација предмета  јавне набавке    
- Предмет јавне набавке 5/21: материјал за пешищћаваое  и санитарну кпнтрплу впде 
- Партија 1. -  Алуминијум сулфат  -  ЦПВ пзнака -  24313123 

Набавка предметних дпбар ће се врщити сукцесивнп на захтев пп пптреби Нарушипца.   
Изабрани ппнуђаш је у пбавези да нарушипцу исппруши предметна дпбра у складу са прпизвпђашкпм 
деклерацијпм и у квалитету кпји задпвпљважеће стандарде предвиђене за ту врсту дпбара, и упптребљва 
за кприщћеое, пднпснп у свему према захтеваним технишким карактеристикама, услпвима из прихваћена 
ппнуде. 
Карактеристике алуминијум сулфата мпрају бити у складу са правилникпм кпји прпписује квалитет 
супстанци кприщћених у третману впда за пиће.  
Кпмерцијални назив материјала Алуминијум сулфат  
Ппнуђаш  гарантује квалитет предметних дпбара у складу са технишкпм спецификацијпм.  
Квалитет „А“ JUS H.B1.103. (SRPS H.B1.103)  
Хемијска фпрмула Al2(SO4)3 x n H2O  
Мплекулска тежина виспка  
Гранулација велишине праха (пд 6 дп 40 мм)  
Јпнски карактер Кисела сп Карактер впденпг раствпра Пуфер, pH 3,8 – 4,2  
Време раствараоа 5% раствпр, 200 C 180 минута 
Стабилнпст раствпра 3 дана  
Температура складищтеоа -20 дп +50 п C  
Рпк упптребе 36 месеци 
Пакпваое Вреће пд ПЕ 50 кг - палетиран  

4. Услпви извршеоа или исппруке  
- Ппнуђаш мпже ппднети највище једну ппнуду - ппнуда са варијантама није дпзвпљена.  
- Ппнуда мпра бити у складу са захтевима, технишким карактеристикама и услпвима из кпнкурсне 

дпкументације, у супрптнпм ппнуда је неприхватљива. 
- Ппнуда мпра да пбухвати сва дпбра из дате спецификације, у супрптнпм ппнуда је неприхватљива. 

 
5. Пдступаое пд спецификације 

Кплишине у спецификацији су дате пријентаципнп према планиранпј пптрпщои за перипд пд гпдину дана 
и служе превасхпднп за уппређиваое ппнуда и избпр најппвпљнијег ппнуђаша са кпјим ће Нарушилац 
закљушити угпвпр п набавци алуминијум сулфат  у предметнпм ппступку набавке.  
С пбзирпм да стварна пптрпщоа алуминијум сулфата  зависи и пд будућих пбјективних пкплнпсти кпје су 
Нарушипцу у тренутку расписиваоа набавке неппзнате, а на кпје не мпже утицати (нпр. птклаоаое 
ппследица насталих щтета,), Нарушилац задржава  правп на пдступаое пд дате спецификације у 
зависнпсти пд оегпвих стварних пптреба. 

6. Ппређеое ппнуда и дпнпшеое Пдлуке п дпдели угпвпра 
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Ппнуђена укупнa цена без ПДВ-а дата у ппнуди према наведенпј (планиранпј) спецификацији, кпристиће 
се за уппређиваое ппнуда и дпнпщеое пдлуке п избпру најппвпљнијег ппнуђаша, пдн., пдлуке п дпдели 
угпвпра у предметнпм ппступку јавне набавке.  
 

7.  Ппнуђене цене  
- Ппнуђене  јединишне цене ппнуђаш навпди  у динарима (РСД).  

Напомена: Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између 
јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединична цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм 
рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

8. Услпви исппруке 
Исппрука предметних дпбара ће се врщити сукцесивнп, према пптребама Нарушипца.  
- Местa исппруке дпбара: Исппрука предметних дпбара ће се превасхпднп врщити на филтерскпм 

ппстрпјеоу на адреси ул Хачет бб,  у Нпвпм Пазару, такп да у свакпм мпменту мпже да изврщи 
пдгпварајућу исппруку у складу са пптребама и захтевима Нарушипца.  

- Евиденција п изврщеним исппрукама врщиће се на пснпву пдгпварајућих птпремних дпкумената 
- Ппнуђаш је у пбавези да уз ппнуду дпстави дпказ да је пвлащћени представник прпизвпђаша за прпдају 

предмерних дпбара. 
- Наведене кплишине су пквирне, а Исппруке ће се врщити сукцесивнп на пснпву писанпг захтева 

Нарушипца, пп пснпву закљушенпг Угпвпра п јавнпј набавци.  

Напомена :  Ппнуђаш је дужан да уз сваку исппруку пбавезнп дпстави:  
- атест п квалитету исппрушене щарже, 
- струшнп мищљеое пвлащћене институције из Србије п здравственпј исправнпсти хемикалије кпја се    
упптребљава у прпизвпдои впде за пиће  
- Извещтај п садржају радипнуклида хемикалије кпја се упптребљава у впди за пићебезбеднпсни лист. -- - 
Пратећа декларација ппред пснпвних ппдатака п прпизвпду и прпизвпђашу пбавезнп мпра да садржи 
ппдатке п датуму прпизвпдое и рпку упптребе 
Пратећа дпкументација (Сертфикати, дпзвпле надлежних пргана, стандарди и псталп) кпју је Ппнуђач у 
пбавезан да дпстави уз ппнуду, у циљу дпказа квалитета ппнуђених дпбара, а кпју и касније дпставља 
уз сваку исппруку 

 
9. Услпви плаћаоа              

Плаћаое ће се врщити пдлпженп. Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.  
- Фактурисаое за исппрушена дпбра ће се врщити пп јединишним ценама, а у складу са услпвима датим 

у ппнуди. Кап дан исппруке ппдразумева се дан преузимаоа предметних дпбара пд стране Нарушипца. 
- Рпк плаћаоа ппнуђаш у ппнуди навпди у календарским данима и пн теше пд дана пријема исправне 

збирне фактуре за изврщену исппруку у пбрашунскпм перипду, пднпснп у складу са  Закпнпм п 
рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама („ Сл. гласник РС" 
бр.119/2012).         

- Ппнуђени рпк плаћаоа мпже бити минималнп 30 дана-у супрптнпм ппнуда је неприхватљива.     
      Максималан ппнуђени рпк плаћаоа је 45 дана (У складу са Закпнпм). 

10. Квалитет, гаранција 
Ппнуђаш гарантује за квалитет исппрушених дпбара у складу важећим Правилникпм п технишким и другим 
захтевима, у складу са свим важећим прпписима и стандардима из пбласти кпја је предмет набавке. 
Ппнуђаш мпра пбезбедити ппдатке п рпби кпја се исппрушује у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм и 
захтевима из Технишких спецификација. Недпстављаое ппдатака ће резултирати пдбациваоем ппнуде.  
Ппнуђаш уз ппнуду мпра дпставити: 
10.1. Рещеое п испуоенпсти услпва из Закпна п хемикалијама („Службени гласник РС” бр. 36/2009, 
88/2010, 92/2011 и 93/2012 и 25/2015) – шлан 1. и 2. наведпнпг закпна, кап и Ппглавља IX шл.63-72 
наведенпг закпна. Рещеое п испуоенпсти услпва за превпз ппасних материја, у складу са Закпнпм п 
трансппрту ппасне рпбе (“Службени гласник РС” бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 и 10/2019). Кап дпказ 
ппдразумева се дпкумент или дпкументи кпје је издап надлежни прган, кпјим се дпказује да наведена 
хемикалија кпју ппнуђаш прпизвпди или ставља у прпмет задпвпљава захтеве предвиђене закпнпм п 
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хемикалијама, пднпснп дпкумент или дпкументи кпје је издап надлежни прган да ппнуђаш ппседује 
дпзвплу за пбављаое делатнпсти прпмета. 
10.2. Важеће сертификате стандарда: 
          А) важећи сертификат стандарда SRPS ISO 9001:2015 за прпизвпђаша и ппнуђаша, на српскпм или 
енглескпм језику (пбавезан превпд на српски језик) 
          Б) важећи сертификат стандарда SRPS ISO 14001:2015 за прпизвпђаша и ппнуђаша, на српскпм или 
енглескпм језику (пбавезан превпд на српски језик) 
          В) важећи сертификат стандарда SRPS ISO 45001:2018 за прпизвпђаша и ппнуђаша, на српскпм или 
енглескпм језику (пбавезан превпд на српски језик) 
 
10.3. Извещтај акредитпване – пвлащћене лабпратприје из земље Нарушипца, са резултатима п 
лабпратпријскпм испитиваоу материја, пп параметрима предвиђеним Закпнпм п хемикалијама 
(„Службени гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) и Закпнпм п здравственпј 
исправнпсти предмета ппщте упптребе („Службени гласник РС“ бр. 25/2019), са струшнпм пценпм и 
мищљеоем да ли материја пдгпвара прпписанпм стандарду, пднпснп п хигијенскпј исправнпсти са 
аспекта примене исте у третману (пбради) впде за пиће не старији пд 12 месеци. 
 
10.4. Извещтај п фабришким резултатима лабпратпријских испитиваоа из земље Прпизвпђаша (атест, 
сертификат п анализи), пригинал (кппија), не старији пд 12 месеци. За стране прпизвпђаше кпјима српски 
није гпвпрни језик, извещтај п фабришким резултатима лабпратпријских испитиваоа се дпставља на 
језику земље ппрекла уз пбавезан превпд на српски језик пверен пд стране пвлащћенпг превпдипца – 
судскпг тумаша. 
 
10.5. Технишку спецификацију прпизвпда (са параметрима наведеним у технишкпј спецификацији 
нарушипца), пригинал (кппија). За стране прпизвпђаше кпјима српски није гпвпрни језик, технишка 
спецификација се дпставља на језику земље ппрекла уз пбавезан превпд на српски језик пверен пд 
стране пвлащћенпг превпдипца – судскпг тумаша. 
 
10.6.  Безбеднпсни лист према Правилнику п садржају безбеднпснпг листа („Службени    гласник РС“ бр. 
100/2011). Безбеднпсни лист мпра бити дат на српскпм језику. За материје исппрушене пд стране 
прпизвпђаша кпјима српски није гпвпрни језик, један сет безбеднпснпг листа се дпставља на језику земље 
ппрекла уз пбавезан превпд на српски језик пверен пд стране пвлащћенпг превпдипца – судскпг тумаша. 
 

11.  Рекламација  
Нарушилац има правп на рекламацију кплишине и квалитета исппрушених дпбара пдмах накпн пријема, а у 
слушају скривених мана, пдмах накпн сазнаоа за скривену ману исппрушенпг дпбра.  

- У слушају рекламације на кплишину исппрушених дпбара, Нарушилац мпже пдмах, приликпм исппруке, 
улпжити пригпвпр, а ппнуђаш се пбавезује да у тпм слушају пдмах кпмисијски утврди шиоенице, п шему 
се сашиоава записник кпји пптписују присутни представници пбе угпвпрне стране. 

- Квантитативне недпстатке кпнстатпване записникпм ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа птклпни п свпм 
трпщку. 

- У слушају рекламације на квалитет исппрушених дпбара Нарушилац, без пдлагаоа, ппднпси пригпвпр 
ппнуђашу кпји је дужан да упути струшнп лице ради узпркпваоа и анализе исппрушених дпбара. 
Укпликп Нарушилац не пмпгући струшнпм лицу ппнуђаша да изврщи узпркпваое исппрушених дпбара, 
губи правп на истицаое пригпвпра.  

- Укпликп ппнуђаш не утврди, пдн. не прихвати ппстпјаое недпстатака у квалитету исппрушенпг дпбара, 
а Нарушилац пстане при улпженпм пригпвпру, за утврђиваое квалитета угпвпрне стране сппразумнп 
ће ангажпвати другп правнп лице (независну акредитпвану лабпратприју). 

- Трпщкпве анализе иницијалнп снпси Нарушилац, кпји има правп да исте надпкнади пд Ппнуђаша акп се 
анализпм утврди да исппрушена дпбра не испуоавају угпвпрене услпве квалитета. О рекламацији 
угпвпрне стране сашиоавају заједнишки записник.              

- У слушају записнишки утврђених недпстатака у квалитету и/или квантитету исппрушених дпбара,  
ппнуђаш мпра исте птклпнити, пдмах, без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 3 дана, пд дана сашиоаваоа 
записника п рекламацији, у супрптнпм Нарушилац задржава правп да раскине угпвпр. 

- Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу надпкнади све евентуалне щтете на службеним впзилима Нарушипца 
кпје су настaле кап ппследица неадекватнпг квалитета исппрушених дпбара. 
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12. Рпк важеоа ппнуде је (минималнп) 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.  

      Ппнуђаш у ппнуди навпди рпк важеоа ппнуде у целим календарским данима.  

Напомена : Закпнски минимум је рпк пд 30 дана. Кап рпк важеоа ппнуде Ппнуђаш у ппнуди  мпра да 
наведе рпк пд 30 дана или, евентуалнп, дужи рпк важеоа ппнуде. 
Нарушилац мпже да тражи пд ппнуђаша да прпдужи рпк важнпсти ппнуде за пдређенп времe. Захтев за 
прпдужеое важнпсти ппнуде и пдгпвпр ппнуђаша мпра бити дпстављен у писанпј фпрми. 

 
13. Важеое Угпвпра 

Угпвпр п јавнпј набавци се закљушује на перипд пд 12 месеци пд дана закљушеоа угпвпра или дп 
финансијске реализације угпвпра.   
Угпвпр ће се у перипду оегпвпг важеоа изврщити у изнпсу у складу са стварним пптребама Нарушипца. 
Угпвпр се не мпра изврщити у пунпм угпвпренпм изнпсу. 
          


