ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ, ИЛИ
ИЗВРШЕЊА
ЈНОП 1/2021 – негазирана природна минерална вода на апаратима
Наручилац:
Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
1. Опис и спецификација предмета:
Редни број

Назив добра

Јединица мере

Количина

1

Количина у
литрама
72.765 литара

Негазирана природна
комад
3850
минерална вода у
балонима од 18,9 лит
2
Апарати за
комад
7
коришћење воде
наведене под ред.бр.
1
Напомена: Наведене количине се односе на период важења уговора о јавној набавци, а то је
од закључења уговора па до 31.12.2021. године.
2. Квалитет добара
Квалитет воде мора у потпуности одговарати важећим домаћим прописима и стандардима за
ту врсту робе /Правилник о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду,
природну изворску воду и стону воду („Сл. Лист СЦГ“ бр. 53/2005 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/2013др. правилник/.
Понуђач гарантује квалитет сваког артикла у складу са подацима унетим на етикети која се
налази на балону (амбалажи).
На етикети морају бити означени следећи елементи:
Опис производа
Састав производа
Назив произвођача
Нето количина производа
Начин складиштења и чувања производа
Рок употребе производа
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Наручилац ће вршити контролу квалитета испоручених добара на месту пријема, током и после
испоруке.
Уколико се након контроле установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету
и стандардима, понуђач ће бити у обавези да наручиоцу у року од 24 часа испоручи нову
количину добара одговарајућег квалитета и стандарда.
Понуђач је дужан да за понуђена добра, уз понуду, достави:

а) Извештај о квалитету и здравственој исправности негазиране природне минералне воде
издат од стране независне овлашћене лабораторије.
б) HACCP сертификат, важећи, издат од стране овлашћеног сертификационог тела на име
понуђача, а ако понуђач није и произвођач, онда и за произвођача и сваког учесника у ланцу од
произвођача до понуђача.
Поред тога, понуђач је дужан да уз понуду достави и важећи сертификат о стандарду ISO 9001
издат на име понуђача.
4. Захтеви у погледу достављања апарата:
Понуђач је обавезан да испоручи наручиоцу 7 апарата за загревање и хлађење воде, на
бесплатно коришћење у току трајања уговора.
Понуђач је дужан да у року, који не може бити дужи од 5 дана од дана закључења уговора о
јавној набавци, испоручи, инсталира и пусти у рад свих 7 апарата.
Понуђач је дужан да током трајања уговора о јавној набавци, о свом трошку, обезбеди сервисно
одржавање апарата и њихову функционалну исправност. У случају да дође до квара апарата,
добављач је дужан да у року од најдуже 5 дана од дана пријаве неисправности, обезбеди
довођење истог у функционално стање или да неисправан апарат замени исправним.
У случају физичког оштећења апарата, или квара узрокованог поступцима запослених, или
пацијената наручиоца, трошкове поправке, или замене апарата сносиће наручилац.
Понуђач је дужан да током трајања уговора врши одржавање апарата, као и чишћење и
сервисирање истих, према динамици и роковима предвиђеним техничким захтевима,
потребама несметаног коришћења апарата и својој пословној политици.
5. Рок испоруке
Испорука добара /воде у балонима/ вршиће се два пута недељно, према претходно
достављеном обавештењу о потребама – количинама од стране наручиоца.
6. Место испоруке воде
Место испоруке је: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85 и то до сваког појединачног апарата који је
инсталиран у просторијама наручиоца, сопствено организованим превозом, у периоду од 8,00
– 13,30 часова. Испорука ван наведеног термина неће бити прихваћена.
Понуђена цена, дакле, обухвата превоз воде до наручиоца, коришћење 7 апарата за воду без
посебне накнаде, као и сва серевисирања и одржавања апарата /изузев описаног случаја под
тачком 4. став 4./.

