
 

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИСПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

 
Предмет набавке услуге : Услуге баждарења и поправки водомера 
Карактеристике:  
Мерење чисте воде температуре до 40°C и притиска до PN16 бара. 
Сервисирање и баждарење водомера „Инса“ ће се врштити са „мокрим“ 
механизом (бројчаник скроз потпољен у води), метролошке „B“ класе тачности, 
припремљени за индуктивно даљинско очитавање. Сви водомери требају бити 
испоручени са заштитним ситом. 
Даваоц услуге је у обавези да изврши сачмарење, замену механизма, замену    
стакла и затварача (по потреби), освежење бројева тако да буду видљиви и  
читљиви. 
Сви водомери морају бити жигосани и спремни за монтажу код потрошача. 
 
Предметна јавна набавка није обликована у више партија тако да ће се, 
након окончаног поступка јавне набавке, са најповољнијим понуђачем 
закључити  један уговор о јавној набавци 
 
Циљ поступка: Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења Уговора 
о јавној набавци са најповољнијим понуђачем, са роком важности од годину 
дана. Наручилац ће закључити уговор након истека рока важности уговора са 
предходним добављачем или раније уколико се ЈН спроведе у целини   и стекну 
услови за то. 

 
Контакт лице: Милена Матић на  Е – маил адреси vodovod.aleksinac@gmail 
Предмет набавке је набавка услуга  Услуге баждарења и поправки водомера 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Квалитативну и квантитативну контролу добра на коме су вршене услуге 
сервисирања и баждарења Наручилац врши приликом пријема добра о чему 
овлашћено лице  ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац сачињава Записник о 
квалитативном и квантитативном пријему добара на коме су вршене услуге 
сервисирања и баждарења. Записнички констатоване недостатке Понуђач је 
дужан да отклони одмах а најкасније у року од 5 дана од дана пријема 
сачињеног Записника или да у истом року такво добро замени новим. 
 
Понуђач коме буде био додељен уговор се обавезује да у року од 15 дана 
закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења, уговорене обавезе 
достави Купцу:средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла  достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од 
вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  



 

 

 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Понуђач коме буде био додељен уговор дужан је да Купцу достави 
оргинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатка у гарантном 
року 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а.Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без 
протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од 
гарантног рока.Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке 
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

 
Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара на 
којима су вршене услуге сервисирања и баждарења. 
Даваоц услуге је у обавези да изврши сачмарење, замену механизма, замену ст
акла и затварача (по потреби), освежење бројева тако да буду видљиви и читљ
иви.Сви водомери морају бити жигосани и спремни за монтажу код потрошача.  
  
Рок за извршење услуге: не може бити дужи од 10 дана од дана преузимања 
водомера који је потребно сервисирати и  баждарити. 
Рок испоруке обухваћен је у року извршења услуге. 
 
Рок извршења уговорене обавезе:  12 месеци од дана закључеља уговора  
 
Место испоруке добара: Испорука добара (преузимање неисправних и 
испорука сервисираних водомер) на којима су извршене Услуге баждарења и 
поправки водомера је франко магацин ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу. 
Давалац услуга има обавезу преузимања и испоруке баждарених водомера 
франко мафацин ЈКП“ Водовод и канализација“ Алексинац у ул.Петра Зеца број 
35 



 

 

 

 
 
Понуђач је у обавези да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 
 


