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19 000 Зајечар, Србија 
Бул. др Зорана Ђинђића 5 
ПИБ: 101328084, 
Матични број: 07183372 

 

 
www.vodovodza.rs 

Служба јавних набавки 
Тел: 019/422 041 

019/423 041 
Факс: 019/422 859 

e-mail: vodovodza@ptt.rs 

 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЈН 02/2017. 
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017  - ЈН 02/2017, ЗА ПАРТИЈУ БР. 3. ХЛОРДИОКСИД 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац ЈКП „Водовод“ Зајечар мења Конкурсну документацију Хемикалије за прераду 

воде 2017  - ЈН 02/2017, за партију бр. 3. Хлордиоксид, тако што: 
 
 

1. На страни 6. конкурсне документације део поглавља II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације)..., 

 

које гласи: 
 

ПАРТИЈА 3. ХЛОР ДИОКСИД – двокомпонентни прашкасти препарат  
 

Комерцијални назив материјала 
ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОР ДИОКСИД – 
(TwinOxide или одговарајуће) 

Хемијска формула ClO2 

Стандард за испоруку и квалитет ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 

Посебни захтеви наручиоца у 
погледу квалитета 

Компонента А (Na – хлорит и адитиви)  
CAS No: 7758-19-2,  

Изглед: гранулирани прашак,  
Боја:Бела.  
Компонента Б (Na – бисулфатмонохидрат и адитиви)  
CAS No:7681-38-1,  
Изглед: кристал,  
Боја: бела 

Количине 
Компонента А: 100  кг 
Компонента Б: 100  кг 

Период  испоруке Сукцесивно, на годишњем нивоу  

Рок  испоруке 3 дана, од дана пријема захтева 

Место испоруке Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  РЈ Производња воде - Брана Грлиште 
 

 
ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:  

 

- Мишљење акредитоване лабораторије из земље наручиоца о испуњавању услова у погледу 

здравствене исправности препарата и да се исти може користити за дезинфекцију воде за пиће 
- Доказ да препарат одговара произвођачкој спецификацији издато од Лабораторије установе за 

превентивну медицину и хигијену Републике Србије, 
- Безбедносни лист 
- Доказ о упису компоненти у регистар хемикалија код агенције за хемикалије РС 
- Доказ да је понуђена хемикалија у складу са стандардом ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 
- Токсиколошку оцену – Национални центар за контролу тровања РС 

 

 

брише се у целости, 

а нови-измењени део поглавље гласи: 
 

 

 

 

 

http://www.vodovodza.rs/
mailto:vodovodza@ptt.rs
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ПАРТИЈА 3. ХЛОР ДИОКСИД – двокомпонентни препарат који генерише раствор Хлордиоксида 

 
 

Комерцијални назив материјала ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОР ДИОКСИД  

Хемијска формула ClO2 
Стандард за испоруку и квалитет ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 

Посебни захтеви наручиоца у 
погледу квалитета 

Компонента А (Na – хлорит и адитиви или одговарајуће) 

CAS No: 7758-19-2  
Компонента Б (Na – бисулфатмонохидрат и адитиви или 
одговарајуће)  
CAS No:7681-38-1 

Количине 
20 кг ClO2 (активна материја) 

(еквивалентне количине:  Компоненте А и Компоненте Б) 
Период  испоруке Сукцесивно, на годишњем нивоу  

Рок  испоруке 3 дана, од дана пријема захтева 

Место испоруке Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  РЈ Производња воде - Брана Грлиште 
 
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:  

 

- Мишљење акредитоване лабораторије из земље наручиоца о испуњавању услова у погледу 
здравствене исправности препарата и да се исти може користити за дезинфекцију воде за пиће 

- Доказ да препарат одговара произвођачкој спецификацији, потврђена декларисана концентрација, 
издато од одговарајуће лабораторије - установе. 

- Безбедносни лист 
- Доказ о упису компоненти у регистар хемикалија код агенције за хемикалије РС 
- Доказ да је понуђена хемикалија у складу са стандардом ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 
- Токсиколошку оцену – Национални центар за контролу тровања РС 

- Рок трајања препарата минимум 6 (шест) месеци од тренутка испоруке 
- Услов за складиштење компоненти од 0 – 35 0 C 
- Доказ о радиолошким испитивањима 
 

________________  .  _________________ 
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2. На страни 16. конкурсне документације, ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

који гласи: 
 

7.7. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017 - ЈН 02/2017 
 
Партија 3. ХЛОРДИОКСИД 

 
Јединична цена без ПДВ-а 
(по кг – компонента  А) 

____________________ РСД/кг 

Јединична цена без ПДВ-а 
(по кг – компонента  Б) ____________________ РСД/кг 

Укупна цена понуде без ПДВ-а (100+100кг) ____________________ РСД 

Укупни  ПДВ  ____________________ РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом (100+100кг) ____________________ РСД 

 
 

Комерцијални услови понуде: 
 
 Врста и количина добара: ХЛОРДИОКСИД (компонента А + компонента Б) на годишњем 

нивоу по 100 кг 

 Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора. 

 Цена је дата на паритету ДДП  Ф-ко ЗАЈЕЧАР, Магацин у саставу бране Грлиште 
 Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима. 

 Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема 

исправне фактуре за сваку сукцесивну испоруку 
 Врста продаје: Сукцесивна на годишњем нивоу 

 Период испоруке: 2017. година 

 Капацитет испоруке:  Сукцесивно У 2 (две) транше 

 Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  Магацин у саставу бране Грлиште 
 Рок испоруке: сукцесивно, максимално 3 дана од захтева наручиоца 

 

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 

 
Напомене: 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 

брише се у целости, 

а нови-измењен опис гласи: 
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7.7. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017 - ЈН 02/2017 
 

Партија 3. ХЛОРДИОКСИД 
 

 

Јединична цена без ПДВ-а 
(по кг или литру – компонента  А) ________________ РСД/кг или лит 

Јединична цена без ПДВ-а 
(по кг  или литру – компонента  Б) ________________ РСД/кг или лит 

Потребне количине компоненте А и компоненте Б за генерисање 20 кг ClO2  активне материје 

Цена компоненте  А ________ кг или ________ лит  ______________________ РСД 

Цена компоненте  Б ________ кг или ________ лит  ______________________ РСД 

Укупна цена понуде без ПДВ-а  (компоненте А и Б) ____________________ РСД 

Укупни  ПДВ (компоненте А и Б) ____________________ РСД 

Укупна цена понуде са ПДВ-ом (компоненте А и Б) ____________________ РСД 

 

Комерцијални услови понуде: 
 
 Врста и количина добара: ХЛОРДИОКСИД (компонента А + компонента Б) на годишњем 

нивоу – еквивалентне количине за генерисање 20 кг ClO2  активне материје 

 Период важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

 Уговорена јединична цена је фиксна до окончања уговора. 

 Цена је дата на паритету ДДП  Ф-ко ЗАЈЕЧАР, Магацин у саставу бране Грлиште 

 Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима. 

 Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Рок плаћања је ____ дана (минимално 30, а максимално 45 дана) од дана пријема 

исправне фактуре за сваку сукцесивну испоруку 

 Врста продаје: Сукцесивна на годишњем нивоу 

 Период испоруке: 2017. година 

 Капацитет испоруке:  Сукцесивно по потреби  

 Место испоруке добара: Ф-ко ЗАЈЕЧАР –  Магацин у саставу бране Грлиште 

 Рок испоруке: сукцесивно, максимално 3 дана од захтева наручиоца 

 
Место и датум: 

 

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 понуђача: 

____________________ 
 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 

________________  .  _________________ 
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3. На страни 20. конкурсне документације ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 

који гласи: 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Партија 3. Хлордиоксид 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _______ од ____ _____ 
2017. год. за јавну набавку добара ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017 - ЈН 02/2017 – Партија 
бр. 3. Хлордиоксид, наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам 

попуњен образац структуре цена: 
 
Партија  1. Хлордиоксид 
 
Табела 1 
 

Р
б 

предмет 
Количи
на (кг) 

јединична 
цена без ПДВ-а 

РСД 

јединична 
цена са ПДВ-ом 

РСД 

укупна цена 
без ПДВ-а 

РСД 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

РСД 

1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 
Хлордиоксид – 
компонента А 

100     

2 
Хлордиоксид – 
компонента Б 

100     

УКУПНО  РСД   

 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки кг Хлордиоксида – 

компонента А; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки кг Хлордиоксида – 

компонента А; 
 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за Хлордиоксида – компонента А и то тако што ћете 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену Хлордиоксида – компоненте А без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за Хлордиоксида – компоненте А и то 
тако што ћете помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.);  

 Исти поступак поновити и за Хлордиоксид - компоненту Б 
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом. 

  
Табела 2 

 

Структура цене Учешће у укупној цени (%) 

Добро 
 

Остало 
 

Свега 100% 

 
У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно 

и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%. 
 

 

Место и датум: 

  

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 

 

брише се у целости, 

а нови-измењен образац гласи: 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија 3. Хлордиоксид 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13), за понуду бр. _______ од ____ _____ 
2017. год. за јавну набавку добара ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017 - ЈН 02/2017 – Партија 
бр. 3. Хлордиоксид, наручиоца ЈКП „Водовод“  Зајечар, Бул. др Зорана Ђинђића 5, достављамо вам 
попуњен образац структуре цена: 

 
Партија  1. Хлордиоксид 
 
Табела 1 
 

Рб 
предмет 

Количина 
(кг или 

лит) 

јединична цена 

без ПДВ-а РСД 

јединична цена 

са ПДВ-ом РСД 

укупна цена 
без ПДВ-а 

РСД 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

РСД 

1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 
Хлордиоксид – 
компонента А 

     

2 
Хлордиоксид – 
компонента Б      

УКУПНО  РСД   

 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки кг или лит. Хлордиоксида – 
компонента А; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки кг или лит. Хлордиоксида – 
компонента Б; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за Хлордиоксид – компонента А и то тако што ћете 
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену Хлордиоксида – компоненте А без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за Хлордиоксида – компоненте А и то 

тако што ћете помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.);  

 Исти поступак поновити и за Хлордиоксид - компоненту Б 
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом. 
 
Табела 2 
 

Структура цене Учешће у укупној цени (%) 

Добро  

Остало 
 

Свега 100% 

 

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно 
и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%. 

 
 

Место и датум: 

  

____________________ 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

____________________ 

 
 

________________  .  _________________ 
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4. На страни 37 и 38.  Модела уговора у конкурсној документацији, чланови 1, 4 и 5.  
 

који гласе: 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је  сукцесивна испорука Хлордиоксида, у року од годину дана од дана закључења 
уговора, за процес прераде воде у укупној количини од 100 кг компоненте А и 100 кг компоненте Б 
Хлордиосида, за потребе ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР. 
 

Члан 4. 
 

Испоручиоц  је у обавези да испоручи предметна добра – Хлордиоксид на локацији наручиоца у складу са 
захтеваним стандардима квалитета односно следећим доказима: 
- Мишљење акредитоване лабораторије из земље наручиоца о испуњавању услова у погледу 

здравствене исправности препарата и да се исти може користити за дезинфекцију воде за пиће 

- Доказ да препарат одговара произвођачкој спецификацији издато од Лабораторије установе за 
превентивну медицину и хигијену Републике Србије, 

- Безбедносни лист 

- Доказ о упису компоненти у регистар хемикалија код агенције за хемикалије РС 
- Доказ да је понуђена хемикалија у складу са стандардом ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 
- Токсиколошку оцену – Национални центар за контролу тровања РС  
Свака испоручена количина мора имати пратећу документацију која доказује да својства хлордиоксида 

испуњавају захтеване услове из понуде.  
Квалитативни и квантитативни пријем хлордиоксида извршиће овлашћено лице Наручиоца, о чему ће се 
сачинити записник. 
 

Члан 5. 
 

Уговорену цену чине: 

 
Јединична цена без ПДВ-а по 1кг Хлордиоксида – компоненте А у износу од ___________________ РСД 

Јединична цена без ПДВ-а по 1кг Хлордиоксида – компоненте Б у износу од ___________________ РСД 
Укупна цена без ПДВ-а Хлордиоксида у износу од    ____________________ РСД 

ПДВ у износу од    ____________________ РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом Хлордиоксида у износу од    ____________________ РСД 

 
Све цене су дате са свим зависним трошковима набавке на паритету Ф-ко ЗАЈЕЧАР, брана Грлиште 

Цена је фиксна и не може се мењати  током важења уговора. 
 

бришу се у целости, 

а нови-измењен чланови гласе: 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је  сукцесивна испорука Хлордиоксида, у року од годину дана од дана закључења 

уговора, за процес прераде воде у укупној количини компоненте А и компоненте Б за генерисање 20 кг 
ClO2  активне материје, за потребе ЈКП „ ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР. 
 

Члан 4. 
 
Испоручиоц  је у обавези да испоручи предметна добра – Хлордиоксид на локацији наручиоца у складу са 
захтеваним стандардима квалитета односно следећим доказима: 

 

- Мишљење акредитоване лабораторије из земље наручиоца о испуњавању услова у погледу 

здравствене исправности препарата и да се исти може користити за дезинфекцију воде за пиће 
- Доказ да препарат одговара произвођачкој спецификацији, потврђена декларисана концентрација, 

издато од одговарајуће лабораторије - установе. 
- Безбедносни лист 
- Доказ о упису компоненти у регистар хемикалија код агенције за хемикалије РС 
- Доказ да је понуђена хемикалија у складу са стандардом ЕN 12671:2000 (SRPS EN 12671:2009) 

- Токсиколошку оцену – Национални центар за контролу тровања РС 
- Рок трајања препарата минимум 6 (шест) месеци од тренутка испоруке 
- Услов за складиштење компоненти од 0 – 35 0 C 

- Доказ о радиолошким испитивањима 
 

Свака испоручена количина мора имати пратећу документацију која доказује да својства хлордиоксида 
испуњавају захтеване услове из понуде.  
Квалитативни и квантитативни пријем хлордиоксида извршиће овлашћено лице Наручиоца, о чему ће се 
сачинити записник. 
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Члан 5. 

 

Уговорену цену чине: 
 
Јединична цена без ПДВ-а по 1 кг или литру Хлордиоксида – компоненте А  од _________________ РСД 

Јединична цена без ПДВ-а по 1 кг или литру Хлордиоксида – компоненте Б од  _________________ РСД 
Укупна цена без ПДВ-а Хлордиоксида у износу од    ____________________ РСД 

ПДВ у износу од    ____________________ РСД 

Укупна цена са ПДВ-ом Хлордиоксида у износу од    ____________________ РСД 

 
Све цене су дате са свим зависним трошковима набавке на паритету Ф-ко ЗАЈЕЧАР, брана Грлиште 

 
 
 

 
 

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 
 
Измене објавити на: 

 
- Порталу јавних набавки и 
- интернет страници наручиоца 
 
У Зајечару, 
Дана: 27.01.2017.           

 

 
Комисија за јавне набавке 

             Синиша Радовановић  
               

             


