
Haur enax: 4459

,[aryu: 06.06.2019. ro4rue

Ha ocnoey qflaHoBa 54. craa 12. u 63.3axoHa o jaaHuna Ha6aexaMa ("Cn. rnacHilK PC" 6p.
124112,14115 n 68115) Korvrracuja aa jaeHy na6aexy Mane BpegHocn4 ycnyra JHMB 14119 -
cepBrcupaFbe nyMnu (no naprujanra) epr.uu

Hsuexy 6poj 1

KoHKypcHe AoKyMeuraqrje JHMB 14119

Hapyvunaq je raerrltenilo KoHKypcHy AoKyMeHraqr,rjy y nornaB.rby:

- vilr ospA3Au cTpyKTypE qEHA cA ynyTCTBOM KAKO [A CE nonyHh
llapruja 1 - cepancilpaFbe yronHilx nyMnr 3a qhcry Bo,qy

- XII TEXHI/LIKA CNEITOilKAI-II4JA - BPCTA V ONNC YCflYI-A KOJE'CY NPEAMET
JABHE HASABKE
NAPTI4JA 1 - CEPBI/C1/PAI-bE YTONHilX NYMNh 3A L.I[/CTY BOAY
NAPTI/JA 2 - CEPBIACI/PAFbE OEKAIIHT4X YTONHNX NYMNil

[1orpe6uo je npranraxoM rqocraBrbaFba noHyga 3aMeHilTr4 ogpelene crpaHe u3 KoHKypcHe

AoKyMeHraquje v ro 25.,30., 31 ., 32.,33., 34. u 35. cnegehru crpaHaMa'. 25a,30a, 31 a, 32a u
33a roje ce Hana3e y npilnory.

lzleMeFbeHa KoHKypcHa AoKyMeHraquja caApxr4 33 crpana.

Kaxo je Hapyvnnaq y cKaatry ca qnaHoM 63. crae 5. usrr/Ienuo KoHKypcHy AoKyMenraqrajy 10
(4ecer) ,qaHa npe flcreKa poKa 3a no,qHo[ueFbe noHyga He npoAyxaBa ce poK 3a nogHouJeFbe
noHyEa.

KOM14Ct/l

:r 
li

." 1i

,Jl{i"l ,fi*doead" - J"}ecxosau,, llawa l5yxuha 14, 16**A fiecNasaL{, ffiefi: +381 16 245 1A8 b16 21 5 +3Bl 16 248 400

fiupexma;s. +381 tr 8 234 582, Same*tut< Aupermapa s381 1 6 21 3 21 1, Oa5puxa eo)e I 3487 3AZ.

,fiexypua cnyx6a. +381 16 282 569, CryxSa xaxanusau,uje: +381 16

floe* nacmpajeH.€ +381 1* 234 080, Ha5aaua cnyNdta: +381 18 215 597
wgb: tntvttvtt.vtttlovotli*.rs. e^mail: affice@vodavodle.rs. Te'*yhu pauyx: 1#A-7292-25. Mamuqnu 6p. 07204752. {l?16: 104524193



Страна 25a од 33

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНA СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Jавнa набавкa мале вредности услуга ЈНМВ 14/19
Сервисирање пумпи

Партија 1 - сервисирање утопних пумпи за чисту воду

Предмeт набавке
услуга:

Сервисирање
пумпи

Цена услуге
без ПДВ-а

ПДВ за
услуге

Остали
трошкови

ПДВ за
остале

трошкове

Укупна цена
услуге

без ПДВ-а

Укупно
ПДВ

Укупна цена
услуге

са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (2+4) 7 (3+5) 8 (6+7)

URS 212-6

URS 152-6

URS 212-9
"SEVER"
Subotica
Grundfos

SP 95-7B 30 kW
Centrifugalna
pumpa KSB

30kW

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1.   У колони 2 - уписати цену услуге по пумпи без ПДВ- а;
2.   У колони 3 - уписати износ ПДВ-а;
3.   У колони 4 - уписати износ осталих трошкова без ПДВ-а и који су то трошкови (уколико их има);
4.   У колони 5 - уписати износ ПДВ-а за остале трошкове;
5.   У колони 6 - уписати укупну цену услуге по пумпи без ПДВ-а;
6.   У колони 7 - уписати укупан износ ПДВ-а;
7.   У колони 8 - уписати укупну цену услуге са ПДВ-ом.

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана:____.____.2019. год. _____________________

Напомена:  Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може да  се  определи  да  образац
структуре  цене  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група
понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,  потписати  и  оверити
печатом образац структуре цене.

ЈНМВ 14/19 - Сервисирање пумпи (по партијама)
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XII ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА  -  ВРСТА  И  ОПИС  УСЛУГА КОЈЕ СУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПАРТИЈА 1
СЕРВИСИРАЊЕ УТОПНИХ ПУМПИ ЗА ЧИСТУ ВОДУ

ЈНМВ 14/19 - Сервисирање пумпи (по партијама)

Red.br. N A Z I V   U S L U G E Jed.mere Količina

1 URS 212-6
1.1. Demontaža i montaža kom. 1
1.2. Zamena radnog kola kom. 1
1.3. Zamena sprovodnog kola kom. 1
1.4. Zamena osovine kom. 1
1.5. Zamena mehaničkog zaptivača kom. 1
1.6. Zamena zaptivnih prstenova komplet 1
1.7. Zamena ležajeva komplet 1
2 URS 152-6

2.1. Demontaža i montaža kom. 1
2.2. Zamena radnog kola kom. 1
2.3. Zamena sprovodnog kola kom. 1
2.4. Zamena osovine kom. 1
2.5. Zamena mehaničkog zaptivača kom. 1
2.6. Zamena zaptivnih prstenova komplet 1
2.7. Zamena ležajeva komplet 1
3 URS 212-9 "SEVER" Subotica

3.1. Demontaža i montaža kom. 1
3.2. Zamena radnog kola kom. 1
3.3. Zamena sprovodnog kola kom. 1
3.4. Zamena osovine kom. 1
3.5. Zamena mehaničkog zaptivača kom. 1
3.6. Zamena zaptivnih prstenova komplet 1
3.7. Zamena ležajeva komplet 1
4 Grundfos SP 95-7B 30 kW

4.1. Demontaža i montaža kom. 1
4.2. Zamena osovine kom. 1
4.3. Zamena ležajeva komplet 1
4.4. Zamena radnog kola kom. 1
4.5. Zamena sprovodnog kola kom. 1
4.6. Zamena nepovratnog ventila kom. 1
4.7. Zamena usisnog sita kom. 1
4.8. Balansiranje rotacionog sklopa kom. 1
4.9. Zamena spojnice kom. 1

1.10. Zamena zaptivnih prstena komplet 1
4.11. Premotavanje statora kom. 1
4.12. Zamena rotora kom. 1

4.13. kom. 1

Jedinična cena 
bez PDV-a

Zamena aksijalnog ležaja (original ili klasa 
jednaka originalu)
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НАПОМЕНЕ:
- Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који ће у свим
аспектима одговарати постојећим. 
-  За  уграђене делове гаранција  је  12 месеци,  а  сервисирање ће  се вршити према указаној
потреби у току године, са гарантним роком од 6 месеци на извршену услугу сервисирања.
-  Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица неквалитетно
изведеног  сервиса,  сервисер ће  сносити све  трошкове  отклањања квара на  свим деловима
пумпе тј. дужан је да доведе пумпу у исправно стање.
- Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.
- Након дефектаже ће се установити које делове пумпе је потребно сервисирати, на основу чега
ће се саставити спецификација радова и делова. Сервисирању пумпе се може приступити након
дате  сагласности  Наручиоца  на  предложену  спецификацију  радова  и  делова.  Уколико  се
приликом сервисирања појаве додатни делови које је потребно сервисирати или заменити и
радови које је потребно извести извршилац је дужан да достави додатну спецификацију радова
и делова на сагласност. Уколико није дата сагласност од стране Наручиоца неће се признати у
рачуну  тј.  у  рачуну  ће  се  признати  само  спецификација  радова  и  делова  на  коју  је  дата
сагласност.
- Превоз пумпи од објекта Наручиоца у ул. Влајкова бр. 197 до седишта Понуђача и назад након
сервиса пада на терет Понуђача
-  Максимални временски рок у  којем Понуђач  мора да преузме пумпу је  2  дана од пријаве
Наручиоца. Понуђач је дужан да одреди лице за контакт и достави адресу електронске поште за
пријаву квара. 
-  Временски  рок  у  којем  Извршилац  мора  извршити  сервис  пумпе  почиње  да  тече  од
примопредаје пумпе. Максимални рок за сервис пумпе је 10 дана од дана преузимања пумпе. 
- Пумпе ће се сервисирати по потреби у току године.

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: ____.____.2019.год. _____________________

ЈНМВ 14/19 - Сервисирање пумпи (по партијама)

Red.br. N A Z I V   U S L U G E Jed.mere Količina

4.14. kom. 1

4.15. Zamena mehan.zaptivača(kod motora koji ga imaju) kom. 1

4.16. Balansiranje rotora kom. 1

4.17. kom. 1

5 Centrifugalna pumpa KSB sa elektromotorom od 30kW
5.1. Demontaža i montaža kom. 1
5.2. Zamena radnog kola kom. 1
5.3. Zamena sprovodnog kola kom. 1
5.4. Zamena osovine kom. 1
5.5. Zamena mehaničkog zaptivača kom. 1
5.6. Zamena zaptivnih prstenova komplet 1
5.7. Zamena ležajeva komplet 1
5.8. Premotavanje namotaja statora i elektromotora kom. 1
5.9. Balansiranje rotora kom. 1

5.10. Zamena ležajeva elektromotora komplet 1
UKUPNO:

Jedinična cena 
bez PDV-a

Zamena radijalnog ležaja (original ili klasa jednaka 
originalu)

Ispitivanje u ispitnoj stanici i izdavanje dokumenta o 
radnim karakteristikama (Q, H i ETA)
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ПАРТИЈА 2
СЕРВИСИРАЊЕ ФЕКАЛНИХ УТОПНИХ ПУМПИ

ЈНМВ 14/19 - Сервисирање пумпи (по партијама)

Red.br N A Z I V   U S L U G E Jedin. mere Količina Jedinična cena bez PDV

1 Fekalna utopna pumpa tipa FUP 100/180
1.1. Demontaža i montaža pumpe kom 1
1.2. Vinklovanje statora kom 1
1.3. Zamena mehaničkog zaptivača kom 1
1.4. Zamena radnog kola kom 1
1.5. Reparacija i balansiranje rotora kom 1
1.6. Zamena ležajeva (komplet) kom 1
1.7. Zamena ulja litar 1
2 Fekalna utopna pumpa tipa FUP 180/150

2.1. Demontaža i montaža pumpe kom 1
2.2. Vinklovanje statora kom 1
2.3. Zamena mehaničkog zaptivača kom 1
2.4. Zamena radnog kola kom 1
2.5. Reparacija i balansiranje rotora kom 1
2.6. Zamena ležajeva (komplet) kom 1
2.7. Zamena ulja litar 1
3 Muljna pumpa MUP 80 snaga motora 3 kW, 380 V

3.1. Demontaža i montaža pumpe kom 1
3.2. Vinklovanje statora kom 1
3.3. Zamena mehaničkog zaptivača kom 1
3.4. Zamena radnog kola kom 1
3.5. Reparacija i balansiranje rotora kom 1
3.6. Zamena ležajeva (komplet) kom 1
3.7. Zamena ulja litar 1
4 Fekalna utopna pumpa Grundfos tip AP 100.100.24

4.1. Demontaža i montaža pumpe kom 1
4.2. Vinklovanje statora kom 1
4.3. Zamena mehaničkog zaptivača kom 1
4.4. Zamena radnog kola kom 1
4.5. Reparacija i balansiranje rotora kom 1
4.6. Zamena ležajeva (komplet) kom 1
4.7. Zamena ulja litar 1
5 Fekalna utopna pumpa Grundfos tip AP 100.100.61

5.1. Demontaža i montaža pumpe kom 1
5.2. Vinklovanje statora kom 1
5.3. Zamena mehaničkog zaptivača kom 1
5.4. Zamena radnog kola kom 1
5.5. Reparacija i balansiranje rotora kom 1
5.6. Zamena ležajeva (komplet) kom 1
5.7. Zamena ulja litar 1

UKUPNO:
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НАПОМЕНЕ:

- Приликом вршења услуге сервиса Понуђач је дужан да уграђује резервне делове који ће у
свим аспектима одговарати постојећим.

- За уграђене делове гаранција је 12 месеци, а сервисирање ће се вршити према указаној
потреби у току године, са гарантним роком од 6 месеци на извршену услугу сервисирања.

- Ако у гарантном року дође до квара пумпе или електромотора као последица неквалитетно
изведеног сервиса, сервисер ће сносити све трошкове отклањања квара на свим деловима
пумпе тј. дужан је да доведе пумпу у исправно стање.

- Дефектажа пумпе ће се вршити уз обавезно присуство представника наручиоца.

- Након дефектаже ће се установити које делове пумпе је потребно сервисирати, на основу
чега  ће  се  саставити  спецификација  радова  и  делова.  Сервисирању  пумпе се  може
приступити  након  дате  сагласности  Наручиоца  на  предложену  спецификацију  радова  и
делова.  Уколико  се  приликом  сервисирања  појаве  додатни  делови  које  је  потребно
сервисирати  или  заменити  и  радови  које  је  потребно  извести  извршилац  је  дужан  да
достави  додатну  спецификацију  радова  и  делова  на  сагласност.  Уколико  није  дата
сагласност од стране Наручиоца неће се признати у рачуну тј. у рачуну ће се признати само
спецификација радова и делова на коју је дата сагласност.

- Превоз пумпи од објекта Наручиоца у ул. Влајкова бр. 197 до седишта Понуђача и назад
након сервиса пада на терет Понуђача.

- Максимални временски рок у којем Понуђач мора да преузме пумпу је 2 дана од пријаве
Наручиоца.  Понуђач је  дужан да одреди лице за  контакт  и  достави адресу електронске
поште за пријаву квара.

-  Временски  рок  у  којем  Извршилац  мора  извршити  сервис  пумпе  почиње  да  тече  од
примопредаје  пумпе.  Максимални рок  за  сервис  пумпе  је  10  дана  од  дана  преузимања
пумпе.

- Пумпе ће се сервисирати по потреби у току године.

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана:____.____.2019. год. _____________________

ЈНМВ 14/19 - Сервисирање пумпи (по партијама)


