Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола дана: 02.03.2021.године упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Молимо Вас да нам доставите понуду за доделу Уговора за анализе воде за пиће и санитарни прегледи.
Понуду доставити најкасније до 09.03.2021. године до 10 сати, на адресу Миливоја
Петровића Блазнавца бр.6 или путем mail-a nabavka@jksptopola.com.
Понуду доставити искључиво попуњавањем Обрасца Понуде из прилога позива.
Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена УКУПНА вредност понуде без ПДВ из Обрасца
понуде по спецификацији.
Разматраће се само исправне понуде понуђача који су попунили све ставке у обрасцу понуде из прилога.

Техничке карактеристике

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се систематским вршењем основних прегледа и
периодичних прегледа у току године, тј. у току месеца ( Правилник о хигијенској исправности воде за пиће).
Списак са тачним адресама места узорковања на водоводној мрежи сачиниће наручилац у договору
са надлежном службом изабраног понуђача. У зависности од својих потреба наручилац задржава право да
промени списак места узорковања на водоводној мрежи. Наручилац задржава право да по потреби ( услед
ванредних околности) захтева од понуђача ванредне анализе воде.
Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима се регулишу узорковање, анализа и
израда стручног мишљења о хигијенској исправности воде за пиће, и то:
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др.закон 88/10, 99/10,
57/11, 119/2012 и 45/2013-др.закон, 93/2014,96/2015 и 106/2015, 113/2017-др.закон и 105/2017др.закон);
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016);
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, бр. 125/2004);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др. закон,
72/2009-др. закон и 43/2011-одлука УС и 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009);
- Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018др.закон);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99)
- Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и
здравља становништва ("Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019.).
ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИСПУЊАВА ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ :
1. Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон)
је забрањено коришћење воде која се користи за пиће, санитарно-хигијенске потребе и воде за
купање, ако не постоји доказ овлашћене здравствене установе о извршеним лабораторијским
анализама на здравствену исправност ( чл. 203, став 1, тачка 1 )
2. Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др.закон 88/10, 99/10,
57/11, 119/2012 и 45/2013-др.закон, 93/2014,96/2015, 106/2015, 113/2017-др.закон и 105/2017-др.закон)
је прописано, између осталог, да су овлашћене здравствене установе које врше лабораторијску
проверу здравствене исправности воде за пиће институти и заводи за јавно здравље
3. Понуђач, као овлашћена здравствена установа, мора да испуњава услове у погледу кадрова, опреме и
просторија који су прописани Правилником о условима у погледу стручних кадрова, просторија и
опреме које морају да испуњавају здравствене и друге организације за вршење анализа и
суперанализа намирница и предмета опште употребе (Службени лист СРЈ“, бр. 4/92, 7/2001 и
60/2002).
Након доделе уговора извршилац је у обавези да :
• Након утврђивања евентуалне хигијенске неисправности појединачног узорка воде за пиће,одмах,
телефоном и електронским путем, о томе обавести наручиоца и усмено предложи интервентне мере
за отклањање узрока неисправности. У року од 24 часа од давања усменог обавештења достави
наручиоцу писмени Извештај са предлогом мера које је неопходно предузети ради отклањање узрока
неисправности

•

Наручиоцу, у писменој форми, доставља недељне и месечне извештаје о здравственој исправности
воде за пиће, који морају да садрже стручно мишљење лекара специјалисте.
Посебни услови наручиоца :
• Да у случају потребе хитне контроле, на захтев наручиоца може извршити узорковање воде за пиће у
року од 1 сата.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУЂАЧ:______________________________________________
Адреса понуђача:__________________________________________
Поштански број и Место:___________________________________
ПИБ:____________________________________________________
Одговорна особа:__________________________________________
Контакт особа:____________________________________________
Контакт телефон:__________________________________________
Текући рачун понуђача:____________________________________
Понуда бр._______ , датум понуде:__________________
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Опис анализа
Основне анализе пијаће воде „Аобима“, са шест тачака , три пута
месечно, за период од годину дана

Оквирни број
појединачних
анализа на
годишњем нивоу
1.
216

Периодичне анализе „Б-обима“ 6
вршиће се са три тачке, два пута
годишње
36
Преглед сирове воде
( сабирна шахта ) три пута
месечно , за период од годину
дана
Вршење санитарног прегледа за 15 30
радника, два пута годишње
Анализа воде из нових захвата „В 3
обима“ (велика анализа)
ДДД услуге за комуналне објекте
3 објекта
по објекту
УКУПНА ВРЕДНОСТ:

Јединична цена анализе
(динара без ПДВа)

2.

Вредност

1*2

Укупна вредност без пдв:________________________
ПДВ:_______________________________________
Укупна вредност са пдв:________________________
Рок плаћања: 45 дана;
Опција понуде:_______________________________

Набавка ће се вршити сукцесивно током 2021. године у складу са потребама наручиоца, а
до процењене вредности набавке од 1.700.000,00 динара без пдв.

М.П.

ПОНУЂАЧ

