Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола дана: 19.03.2020. године упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Молимо Вас да нам доставите понуду за доделу Уговора за услугу-узорковање површинске и отпадне
воде, отпадног муља на ппов за потребе ЈКСП Топола током 2021. године.
Понуду доставити најкасније до 26.03.2021. године до 1000 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.

АНАЛИЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ
Анализа отпадне воде ће се вршити на основу Правилника о начину и условима за мерење
количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл.
гласник РС бр.33/2016 ) и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање.
Анализу квалитета отпадних вода потребно је урадити четири пута годишње и то на улазу и излазу
постројења,
реципијенту
узводно и низводно од постројења. Анализу квалитета остатка од
пречишћавања комуналних отпадних вода потребно је урадити два пута годишње након постизања услова
за узорковање и анализу муља. Анализа квалитета отпадних вода на сва четири места узорковања
подразумева композитни узорак у трајању два часа
(Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
члан 6 став 3). Ради оперативног мониторинга постројења, поред Уребом прописаних потребних анализа
квалитета отпадних вода захтевамо следеће методе за параметре:
- БПК5 – манометријска метода (oxi top set manometer)
- ХПК – дихроматска метода
- Укупна суспендована материја- гравиметријска метода
Понуђач је у обавези да поступа у складу са прописима којима се регулишу узорковање, анализа и
израда стручног мишљења о квалитету отпадне воде, и то:

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, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон)
- Закон о водама, („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање, („Службени гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 01/2016);
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и
садржини извештаја о извршеним мерењима (Сл. гласник РС бр.33/2016 )
-

ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ИСПУЊАВА ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ :
1. Да поседује овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
за узорковање, физичка и хемијска испитивања отпадне воде.
Након доделе уговора извршилац је у обавези да :
•
•

Наручиоцу, у писменој и електронској форми, за сваки појединачни преглед доставља Извештај о
испитивању отпадне воде.
Наручиоцу, у писменој форми, доставља Атест о постигнутом степену ефикасности рада уређаја за
пречишћавање отпадних вода.
Посебни услови наручиоца :

•
•

Услови транспорта : Узорковање, транспорт узорака и анализе отпадне воде на терену обављају се
према стандардима SRPS EN ISO 5667
Да у случају потребе хитне контроле, на захтев наручиоца може извршити узорковање отпадне воде 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

Оквирни број
појединачних
анализа на
годишњем нивоу

Јединична цена
анализе (динара без
ПДВа)

Вредност

1*2
1.

Преглед квалитета отпадне
(канализационе) воде-улаз у
сепаратор (1 узорак) 3 пута
годишње
Преглед квалитета отпадне
(канализационе) воде-излаз у
сепаратор (1 узорак) 3 пута
годишње
Преглед квалитета површинске
воде пре улива отпадне воде (1
узорак) 3 пута годишње
Преглед квалитета површинске
воде после улива отпадне воде
(1 узорак) 3 пута годишње
Преглед квалитета остатка од
пречишћавања отпадних вода
( испитивање отпадног муља )
1 узорак 1 пут годишње
УКУПНА ВРЕДНОСТ:

2.
3

3

3

3

1

Укупна вредност без пдв:________________________
ПДВ:_______________________________________
Укупна вредност са пдв:________________________

Рок плаћања: 45 дана;
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

ПОНУЂАЧ
______________________________

