
 

 Oпштина Чајетина 

Општинска Управа 

Број: 404-164/16-02 

Датум:11.08.2016. 

Чајетина 

 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације 

- Набавка цеви за подно грејање, ЈНМВ-д 19/16 

 

 

Мења се конкурсна документација за ЈНМВ 19/16, у делу образац бр.3 Образац понуде. 

У наставку је нови, измењени образац понуде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3. 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

                                     у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара 

                                         ЈНМВ-д 19/16– Набавка цеви за подно грејање 

 

 

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-164/2016-02 од 03.08.2016.године, за 

јавну набавку ЈНМВ-д бр.19/16  

понуђач:__________________________________________________________ 

ПИБ______________________мат.број______________________са седиштем у 

_____________подноси Понуду за набавку цеви за подно грејање, по позицијама у складу са 

конкурсном документацијом,  под следећим условима, и то : 

 

Ред. 

Бр. 

Oпис позиције Кол. Јед. 

мере 

Цена 

по  

јед.без 

ПДВ-а 

Укупно, без 

ПДВ-а. 

1. Испорука цеви за израду грејних поља 

димензије 20 x 2,0 

Материјал: VPE, PE-Xa-полиетилен умрежен 

под високим 

притиском, по "Енгеловом" поступку, са 

запорним слојем против 

дифузије кисеоника. (DIN16892/DIN 4726/DIN 

4729). 

Спољни пречник цеви 20 ‚mm 

Дебљина зида цеви 2,0 mm 

20.000,00 m   

2. Испорука сета разделника и сабирника са 

мерачем протока HKV-D05. 

Бр. грејних кругова: 5 

Састоји се од: 

- 2 разделне цеви 1" (сабирник и разделник) са 

могућношћу 

обостраног прикључења 

- монтирано на звучно изолованим, 

поцинкованим конзолама 

према DIN 4109 

- на разделној грани сваки грејни круг са 

мерацем протока 

- сета за причвршћење 

Сет се монтира у бетонским шахтовима, 

укључујући израду продора 

кроз зидове шахта. 

       40,00 ком   

3. Испорука цевних вођица за грејање 5 x d,, 

20/90 

Применљива у инсталацији грејања за 

изводење цевних лукова и 

водење цеви 

Материјал:целик, површински оплемењен 

Радијус савијања: 5 x D 

     400,00 

 

 

 

 

 

 

Ком.   



4. Испорука холендер споја с стезним прстеном 

20x 2,0 

Материјал: месинг, светло вуцен, O-Ring 

EPDM 

Својства: спајање према VOB (DIN 18380) 

     400,00 Ком.   

5. Испорука спојница за повезивање-цеви 20x2,0 

Материјал: месинг, поцинкован 

Особине: саставни део трајно дихтујућег споја 

са покретном 

навлаком (без О прстена), према DIN 18380 

(VOB) применљив у 

естриху или бетону, као и испод малтера, без 

ревизионих отвора. 

 

       25,00 Ком.   

6. Испорука покретних навлака 20 x2,0 за израду 

трајно дихтујућих 

спојева. 

Материјал: месинг, поцинкован 

Особине: према DIN 18380 (VOB)применљиво 

у естриху или 

бетону, као и испод малтера, без ревизионих 

отвора. 

 

       50,00 Ком.   

7. Испорука кабловских везица за повезивање 

цеви на решеткасту 

подлогу - паковање 100 ком. 

     400,00 Ком.   

 

 

                                                                                     Укупно: __________________________ без ПДВ-а 

 

Комерцијални услови: 

 Период важења понуде_______ дана од дана отварања понуда(најмање 30 дана од дана 

отварања понуда). 

 Рок плаћања 45 дана. 

 Цене су фиксне. 

 Гарантни рок за испоручена добра: 

 

-     Гаранција на комплетан цевни развод панела подног грејања (укључујући и евентуалне спојеве                        

за настављање цеви) од произвођача опреме у трајању од___________( најамње 10 година). 

 

 -    Гаранција на спојнице од стране произвођача опреме у трајању од______( најмање 10 година). 

 

 -    Гаранција на спојеве од стране произвођача опреме у трајању од________( најмање 10година). 

 

 Рок испоруке(максимално 10 дана)__________ дана од пријема налога од стране наручиоца. 

 

 

 

 

 



 Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу( до 50%), као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Рекапитулација.  

 

Укупан износ (без ПДВ-а) је  ___________________ динара,   

и словима : ______________________________________________дин., без ПДВ-а, 

ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара , 

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 

 

 

 

Датум: _____________________ 

Место:______________________ 

 

           Потпис овлашћеног лица понуђача 

          _______________________________ 

                М.П 

       

 

 

 


