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ПДЕЉАК I
ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ
Ппзив за ппднпшеое ппнуда
1. Назив, адреса и интернет страница нарушипца: Јавнп предузеће "Гас" Темерин, Нпвпсадска

421, Темерин, интернет страница: www.jpgastemerin.rs
2. Врста ппступака: Нарушилац спрпвпди птвпрени ппступак јавне набавке у складу са
пдредбама шлана 32. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ брпј
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН) кап и шлана 2. Правилника п пбавезним
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа
испуоенпсти услпва („Службени гласник Републике Србије“ брпј 86/15),
3. Предмет јавне набаке су дпбара – Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме

4. Критеријум за дпделу угпвпра – екпнпмски најппвпљнија ппнуда, а елементи критеријума
су цена – 60 ппндера, технишкп – технплпщке преднпсти – 30 ппндера, унификација – 10
ппндера.
5. Брпј партија: нема
6. Набавка резервисана за устанпве, прганизације или привредне субјекте за раднп
псппспбљаваое, прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое инвалидних лица:
Не
7. Закљушеое пквирнпг сппразума: Не
8. Ппднпщеое електрпнске ппнуде: Није дппущтенп
9. Пбавеза ппднпщеоа ппнуде са ппдизвпђашима: Не
10. Преузимаое кпнкурсне дпкументације: кпнкурсну дпкументацију је мпгуће преузети
лишнп кпд нарушипца, Јавнп предузеће "Гас" Темерин, Нпвпсадска 421, Темерин, у перипду пд
7:30-13:30 шаспва и тп искљушивп радним данима или са интернет странице:
www.jpgastemerin.rs, кап и са Ппртала јавних набавки portal.ujn.gov.rs
11. Начин ппднпшеоа ппнуде и рпк за ппднпшеое ппнуде: Ппнуђаши треба да дпставе
ппнуде најкасније дп: 22.06.2017. гпдине дп 09:00 часпва на писарницу Нарушипца: Јавнп
предузеће "Гас" Темерин, Нпвпсадска 421, Темерин. Ппнуде се дпстављају у затвпренпј
кпверти или кутији, на нашин да се приликпм птвараоа ппнуде мпже са сигурнпщћу утврдити
да ће се први пут птвприти, са назнакпм:
ППНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРПЈ: ЈН 1/2017,
Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме
НЕ ПТВАРАТИ
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На пплеђини кпверте или кутије навести ташан назив и адресу ппнуђаша. Ппнуда се
мпже дпставити ппщтпм или лишнп, најкасније ппследоег дана рпка дп 09:00 шаспва,
пп лпкалнпм времену.
Неблагпвременп дпстављене ппнуде неће се узимати у разматраое, пднпснп
нептвпрене ће бити враћене ппнуђашима. Благпвременпст ће се ценити искљушивп
према дану и сату приспећа на писарницу Нарушипца, а не према дану и сату предаје у
ппщти.
12. Местп, време и начин птвараоа ппнуда: Јавнп птвараое свих благпвременп
приспелих ппнуда ће се пбавити 22.06.2017. гпдине у 09:30 часпва у прпстпријама
Нарушипца, на адреси : Јавнп предузеће "Гас" Темерин, Нпвпсадска 421, Темерин, у
присуству шланпва Кпмисије за предметну јавну набавку.
13. Услпви ппд кпјима представници ппнуђача мпгу учествпвати у ппступку птвараоа
ппнуда: Птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати пвлащћени представници ппнуђаша. Пре
ппшетка ппступка јавнпг птвараоа, представници ппнуђаша кпји ће присуствпвати
ппступку птвараоа ппнуда дужни су да представницима Нарушипца предају ппсебна
писана пвлащћеоа издата на мемпрандуму фирме кпнкретнпг ппнуђаша, пверена
пешатпм и пптписпм пдгпвпрнпг лица ппнуђаша са прецизнпм назнакпм да су издата за
ушещће у ппступку птвараоа ппнуда јавне набавке мале вреднпсти брпј ЈН 1/2017.
14. Рпк за дпнпшеое пдлуке п дпдели угпвпра: Пдлука за дпделу угпвпра у предметнпм
ппступку јавне набавке биће дпнета у рпку пд 20 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнуда.
15. Кпнтакт

служба
и
лице:
Технишка
служба,
rodoljub@parabolanet.com телефпнски брпј: 021/843-633

Рпдпљуб

Радулпвић,

e-mail:

ПДЕЉАК II
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка дпбара – Набавкa кпмплетних мернп регулаципних станица

(МРС) са уграђеним мерилима прптпка гаса пд велишине Г-4 капацитета Qmax=6 m3/h, дп
велишине Г-100 капацитета Qmax= 160 m3/h и мерила прптпка гаса са мехпм и температурним
кпмпензатпрпм велишине пд Г-4 дп Г-25.
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 38424000 – ппрема за мереое и кпнтрплу.
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ПДЕЉАК III
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКE ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ
ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

Рeд.бр.

1

2

4

Oбaвeзни услoв зa ушeщћe у пoступку Пoтрeбни дoкaзи из шлaнa 77. став 1.
jaвнe нaбaвкe из шлaнa 75. стaв 1. Закпна
Закпна и oргaни нaдлeжни зa оихoвo
издaвaоe:
1) да је регистрпван кпд надлежнпг извпд из регистра надлежнпг пргана
пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући (Агенције за привредне регистре)
регистар;
Схпднп пдредбама члана 79. став 4. ЗЈН,
ппнуђач није дужан да дпставља извпд п
регистрацији Агенције за привредне
регистре јер је пвај дпказ јавнп дпступан на
интернет страници Агенције за привредне
регистре.
да пн и оегпв закпнски заступник није пптврда надлежнпг суда (извпд из казнене
псуђиван за некп пд кривишних дела кап евиденције, пднпснп увереое надлежне
шлан прганизпване криминалне групе, да пплицијске
управе
Министарства
није псуђиван за кривишна дела прптив унутращоих ппслпва да није псуђиван за
привреде, кривишна дела прптив живптне кривишна дела прптив привреде, кривишна
средине, кривишнп делп примаоа или дела прптив живптне средине, кривишнп
даваоа мита, кривишнп делп преваре;
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
(Наппмена: Ппнуђаш кпји има вище делп преваре), и тп:
закпнских заступника дпставља дпказ за Правна лица дпста дпстављају: 1) извпд из
све закпнске заступнике.
казнене евиденције пснпвнпг и вищег суда
на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег
правнпг
лица,
пднпснп
седищте
представнищтва или пгранка странпг
правнпг лица; 2) извпд из казнене
евиденције Ппсебнпг
пдељеоа (за
прганизпвани криминал) Вищег суда у
Бепграду;
3) увереое
из казнене
евиденције надлежне пплициске управе
Министарства
унутращоих ппслпва за
закпнскпг заступника - захтев за издаваое
пвпг увереоа мпже се ппднети према месту
рпђеоа или према месту пребивалищта.
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице
кап ппнуђаши дпстављају:
увереое из
казнене евиденције надлежне пплициске
управе Министарства унутращоих ппслпва
– захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се
ппднети према месту рпђеоа или према
месту пребивалищта.
да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе пптврда надлежнпг ппрескпг пргана и
и друге јавне дажбине у складу са прганизације
за пбавезнп спцијалнп
прпписима Републике Србије или стране псигураое или пптврду надлежнпг пргана
државе када има седищте на оенпј да се ппнуђаш налази у ппступку
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теритприји;

приватизације (увереое Ппреске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
увереоа надлежне Страна 5 пд 23управе
лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе
пп пснпву извпрних лпкалних јавних
прихпда);

Дпказ за тачке 2. дп 4. не мпже бити старији пд два месеца пре дана птвараоа ппнуда, а у
супрптнпм ће ппнуда бити пдбијена кап неприхватљива.
Ппнуђач није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних
пргана и тп Извпд из регистра Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs
Схпднп пдредбама шлана 78. ЗЈН, лице уписанп у регистар ппнуђаша није дужнп да приликпм
ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка пд 1) дп 4) ЗЈН,
пднпснп ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру ппнуђаша кпји впди Агенцији за привредне
регистре не мпрају да дпставе дпказе наведене у пвпм пдељку ппд редним брпјем пд 1. дп 4.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача ппнуђаш је дужан да за свакпг шлана групе дпстави наведене
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4).
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави
дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна.
Дпдатни услпви
Финансијки капацитет: Ппнуђаш мпра дпказати да у ппследоих гпдину дана рашунајући пд дана пбјаве
ппзива није бип у блпкади
Дпказ:
Пптврда Нарпдне банке п брпју дана неликвиднпсти.

Ппслпвни капацитет
Услпв 1.1: Ппнуђаш мпра имати пвлащћеое прпизвпђаша ппнуђених дпбара (мерила прптпка
гаса, регулатпра притиска гаса и кпректпра запремине гаса) да мпже прпдавати оегпва дпбра
на тржищту Републике Србије.
Дпказ 1.1: Кппија пвлащћеоа или пптврда прпизвпђаша ппнуђених дпбара.
Услпв 1.2: Ппнуђаш у мпменту ппднпщеоа ппнуда мпра ппседпвати важећи сертификат EN ISO
3834-2 за испуоаваое захтева квалитета кпд завариваоа тппљеоем металних материјала. Пвај захтев
ппнуђаш мпже испунити заједнп са ппдизвпђашем укпликп ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем пднпснп
са неким пд шланпва групе ппнуђаша укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша.

Дпказ 1.2: Кппија важећег сертификата EN ISO 3834-2
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НАЧИН ДПСТАВЉАОА ДПКАЗА
Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а Нарушилац мпже пре
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја
кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинале или пверену
кппију свих или ппјединих дпказа.
Aкo пoнуђaш у oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe дoстaви нa
увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, Нaрушилaц ћe оeгoву пoнуду oдбити кao
нeприхвaтљиву.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мoжe да прпвери да ли су дпкументи кпјима
пoнуђaш дпказује испуоенпст тражених услпва издатпј пд стране надлежних пргана те државе.
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуда, збпг тпга щтп
пна у тренутку ппднпщеоа ппнуда нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има
седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да
накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају гпре наведени дпкази ( дпкази из шл. 77 ЗЈН),
ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим
надлежним прганпм те државе.

ПДЕЉАК IV
УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Ппнуда и пстала дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпрају бити на српскпм језику.
2. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА НА КПЈИ ППНУДА МПРА БИТИ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. На
пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу
свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Рпкпви у ппступку јавне набавке теку пд датума пбјављиваоа ппзива на Ппрталу јавних набавки.
Рашунаое рпка се врщи такп щтп се кап први дан рпка узима први наредни дан пд дана пбјављиваоа
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ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки. Ппшетак и тпк рпкпва не спрешавају недеље и
дани државних празника. Акп ппследои дан рпка пада у недељу или на дан државнпг празника, или у
неки други дан када Нарушилац не ради, рпк истише првпг нареднпг раднпг дана. Ппнуда се сматра
благпвременпм укпликп је примљена пд стране Нарушипца дп рпка кпји је пдређен у ппзиву за
ппднпщеое ппнуде. Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати пптврду пријема
ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде. Нашин пппуоаваоа
пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатака кпји мпрају бити оихпв саставни деп:
сви пбрасци мпрају бити пппуоени са траженим ппдацима. Пбразац мпра бити пптписан пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверен пешатпм ппнуђаша.
Укпликп ппнуђаш наступа са группм ппнуђаша (заједнишка ппнуда), пппуоавaое, пптписиваое и пвера
пбразаца у кпнкурснпј дпкументацији врщи се у складу са сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе
међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји је саставни деп заједнишке
ппнуде. Укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем, пппуоаваое, пптписиваое и пверу пбразасца у
кпнкурснпј дпкументацији врщи ппнуђаш.
3. САДРЖАЈ ППНУДЕ
Ппнуда мпра да садржи:
1. дпказе п испуоенпсти услпва из шлана 77. ЗЈН, наведене у Упутству какп се дпказује испуоенпст
услпва из шлана 75. Закпна (Пдељак III);
2. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац ппнуде (Пдељак V у кпнкурснпј дпкументацији);
3. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац структуре цене (Пдељак VI у
дпкументацији);

кпнкурснпј

4. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Пбразац трпщкпва припремаоа ппнуде (Пдељак VII у
кпнкурснпј дпкументацији). Дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. Схпднп пдредбама шлана 88. ЗЈН
ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде.
Трпщкпве припремаоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца накнаду
трпщкпва. Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у
складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбаезбеђеоа,
ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
5. пешатпм пверен и пптписан Пбразац Изјава п независнпј ппнуди (Пдељак VIII у кпнкурснпј
дпкументацији);
6. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац - Ппдаци п ппдизвпђашу, укпликп ппнуђаш делимишнп
изврщеое набавке ппверава ппдизвпђашу (Пдељак IX у кпнкурснпј дпкументацији);
7. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац - Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј
ппнуди, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (Пдељак X у кпнкурснпј дпкументацији);
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8. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац - ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКПНА (Oдељак XI у кпнкурснпј дпкументацији);
9. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан пбразац ИЗЈАВА П НЕППСТПЈАОУ МЕРЕ ЗАБРАНЕ ПБАВЉАОА
ДЕЛАТНПСТИ
4. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди
или кап ппдизвпђаш, нити да ушествује у вище заједнишких ппнуда. Ппнуда са ппдизвпђашем
- Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое предметне набавке, делимишнп ппверити
ппдизвпђашу и да наведе прпценат укупне вреднпсти набавке кпје ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не
мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће извщрити прекп ппдизвпђаша. Акп
ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп извщреое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да
наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај
ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући
приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа испуоенпсти услпва.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. Став
1. Ташка 1) дп 4) ЗЈН, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН за деп набавке кпји
ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Ппнуђаш је дужан да у ппсебнпј Изјави наведе ппдатке п
ппдизвпђашу и делу набавке кпји му ппверава. Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице
кпје није навеп у ппнуди, а у супрптнпм нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути
угпвпр, псим акп би раскидпм угпвпра нарушилац претрепеп знатну щтету. Дпбављаш мпже ангажпвати
кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа
ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене за
ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца.
Све пбрасце у ппнуди и угпвпр са нарушипцем, без пбзира на брпј ппдизвпђаша, пппуоава, пверава и
пптписује ппнуђаш. Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавезе из ппступка јавне
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Заједнишка ппнуда
- Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне
услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве (услпве у ппгледу финансијскпг,
ппслпвнпг, технишкпг и кадрпвскпг капацитета) ппнуђаши из групе испуоавају заједнп. Услпв из шлана
75. став 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое
дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
пбавезнп садржи ппдатке п: шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуди
и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем, ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати
угпвпр, ппнуђашу кпји ће издати рашун, рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое и пбавезама свакпг
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ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду
пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
6. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛПВА ПЛАЋАОА, КАП И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ПКПЛНПСТИ ПД
КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
Укупан изнпс накнада и других трпщкпва кредита кпје Нарушилац треба да плати, мпрају бити
наведени ппјединашнп пп врстама. За све пве ппдатке Ппнуђаш мпра навести висину тј. Апсплутан
изнпс.
7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Ппнуђена цена је изражена у динарима без урашунатпг ПДВ-а и пна је фиксна дп краја реализације
угпвпра. Исппрука мерила и МРС би ищла сукцесивнп према динамици уградое нарушипца,

кпја ће зависити пд динамике изградое индивидуалних прикљушака према исказанпј
заинтереспванпсти инвеститпра. Нарушилац је дужан да изврщи уплату на рашун Исппрушипца
у рпку пд 45 дана пд дана пријема исправнпг рашуна и кпмплетне дпкументације за плаћаое.
Нарушилац не дпзвпљава аванснп плаћаое.
8. СРЕДСТВП ПБЕЗБЕЂЕОА

У циљу пбезбеђеоа испуоеоа свпјих пбавеза у ппступку дпдељиваоа угпвпра п јавнпј
набавци, ппнуђаши су у пбавези да дпставе гаранцију за пзбиљнпст ппнуде кпјпм пбезбеђују
испуоеое свпјих пбавеза у ппступку дпдељиваоа угпвпра п јавнпј набавци, и тп:
 бланкп, сплп меницу, пппуоену на прпписани нашин, („без прптеста“, са пптписпм
пвлащћенпг лица и пешатпм ппнуђаша)
 менишнп пвлащћеое да се меница мпже наплатити, на изнпс пд минималнп 80.000,00 –
динара (Пбразац бр. 5.3.)
 фптпкппију картпна деппнпваних пптписа лица кпја имају деппнпване пптписе у банци у
кпјпј ппнуђаш има птвпрен текући рашун
Бланкп, сплп меница и менишнп пвлащћеое, да Нарушилац меницу мпже наплатити, мпрају
бити пптписани пд стране пвлащћених лица (пд лица кпја имају деппнпване пптписе у банци у
кпјпј ппнуђаш има птвпрен текући рашун). У слушају да ппнуђаш измени, дппуни или пппзпве
свпју ппнуду накпн јавнпг птвараоа ппнуда или пдбије да пптпище угпвпр у закпнскпм рпку у
слушају да је оегпва ппнуда изабрана кап најппвпљнија, Нарушилац ће унпвшити меницу.
Меница и менишнп пвлащћеое ће бити враћени свим ппнуђашима пдмах пп закљушеоу
угпвпра са изабраним ппнуђашем.
Недпстављаое гаранције за пзбиљнпст ппнуде, сматраће се битним недпстаткпм ппнуде.
9. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу Нарушипца у Темерину,
Нпвпсадска 421, 21235 Темерин, електрпнске ппщте на адресу gastem@parabolanet.com или факспм на
брпј 021/843-633 тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
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припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Нарушилац ће
заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће
ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници. Дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН брпј 1/2017”. Акп нарушилац измени или дппуни
кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да
прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује
кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није
дпзвпљенп. Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.
Закпна.
10. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА, КПНТРПЛА И ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпр
ппдизвпђаша. Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су
пд знашаја за примену елемената критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда
кпја је непдгпварајућа или неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп
другашије не прпизлази из прирпде ппступка јавне набавке.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. У слушају разлике између јединишне и
укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских
грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
11. НEГATИВНE РEФEРEНЦE
Схпднп oдрeдбaмa шланa 82. ЗJН, Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у
претхпдне три гпдине у ппступку јавне набавке:
- ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. ЗЈН
- ушинип ппвреду кпнкуренције;
- дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј
набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
- пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап. Нарушилац ће пдбити
ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније
закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсиле на дпбра кпја су предмет пве набавке,
за перипд пд претхпдне три гпдине.
Дпказ из претхпднпг става пве ташке мпже бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
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2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или
испуоеоа угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп
угпвпрпм;
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап
ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша; Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ
(правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана) кпји се пднпси на ппступак
кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други нарушилац акп је предмет јавне набавке
истпврстан.
12. РПК ИЗВРШЕОА, ГАРАНТНИ РПК РПК ИСППРУКЕ

Угпвпр се закљушује и важи дп изврщеоа кпнкретне јавне набавке а најдуже гпдину дана
пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра.
Гарантни рпк за исппрушена дпбра мпра да изнпси најмаое 2 гпдине пд дана
пптписиваоа Записника п квантитативнпм пријему дпбара (кпји се сашиоава накпн исппруке
и накпн дпстављаоа дпкументације п предметним дпбрима и гарантних листпва).
Ппнуда мпра да важи најмаое 60 дана пд дана јавнпг птвараоа ппнудe.
Ппнуђаш је дужан да угпвпрена дпбра исппрушује сукцесивнп на пснпву ппјединашних
наручбеница Нарушипца а у складу са рпкпм исппруке назнашеним у ппнуди.
Минимални рпк исппруке за ппнуђена дпбра изнпси 1 календарски дан пд пријема
ппручбенице нарушипца.
13. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА

Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија Захтева за защтиту права се
истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране
Нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап
Нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а Нарушилац исте није птклпнип.
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Ппсле дпнпщеоа Пдлуке п дпдели угпвпра или Пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу
јавних набавки.
Сви Захтеви за защтиту права кпји се ппднпсе неппсреднп мпгу бити дпстављена на
писарницу самп у перипду пд 7:30-13:30 шаспва и тп радним данима. Сви Захтеви за защтиту
права кпји се упућују факспм или путем емаила, а кпји стигну накпн 13:30 шаспва сматраће се
примљеним пд стране Нарушипца првпг нареднпг раднпг дана и тада ће Нарушилац схпднп
шлану 20 ЗЈН и издати пптврду п пријему ппщиљке.
Захтев за защтиту права мпра да садржи:
- назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт
- назив и адресу Нарушипца
- ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци Нарушипца
- ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке
- шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују
- пптврду п уплати таксе - пптписана и пешатирана пптврда из банке да је
изврщенп наведенп плаћаое таксе у сврху ппднпщеоа захтева за защтиту права
у предметнпј јавнпј набавци.
- пптпис ппднпсипца.
Акп ппднети захтев за защтиту права не садржи све напред наведене елементе, Нарушилац ће
такав захтев пдбацити закљушкпм.
Брпј рашуна бучета РС за уплату таксе из шлана 156. став 1. је: 840-30678845-06
щифра плаћаоа :
153 или 253
ппзив на брпј :
ЈНМВ 1/2017
Сврха :
Такса за ЗЗП –Градска ппщтина Земун– ЈНМВ 1/2017
Кприсник :
Бучет Републике Србије

Изнпс таксе из шлана 156 ЗЈН кпји је пптребнп уплатити је 120.000 РСД.
Нарушилац задржава правп да накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци, укпликп се за тим
укаже пптреба, мпже ппвећати угпвпрени пбим предмета набавке, при шему укупна вреднпст
ппвећаоа угпвпра не мпже бити већа пд 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг
угпвпра, ппд услпвпм да тај изнпс не прелази 8.000.000,00 РСД. У пвпм слушају ппступиће се
схпднп шлану 115. ЗЈН и пва прпмена биће евидентирана крпз сашиоаваое анекса првпбитнп
закљушенпг угпвпра.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ
Критеријум за дпделу угпвпра је екпнпмски најппвпљнија ппнуда, а елементи критеријума су
цена – 60 ппндера, технишкп – технплпщке преднпсти – 30 ппндера, унификација – 10
ппндера.
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Цена у ппнуди мпра бити већа пд 0 (нуле). Укпликп ппнуђаш цене у билп кпјпј ппзицији
пбрасца структуре цене у свпјпј ппнуди искаже пписнп или ппнуди цену кпја је једнака 0
(нули), таква ппнуда ће се сматрати неприхватљивпм и неће бити узета у разматраое.
У слушају да ппстпје ппнуде ппнуђаша кпји нуде дпбра дпмаћег прпизвпђаша и ппнуде
ппнуђаша кпји нуде дпбра странпг прпизвпђаша, приликпм ппндерисаоа Нарушилац ће
ппступити схпднп пдредбама шлана 86 ЗЈН.
Резервни критеријум
Укпликп две или вище ппнуда имају исти брпј ппндера, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг
ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке пд дана пријема ппзива нарушипца

Мпгућнпст пкпнчаоа ппступка
Укпликп пдлука п дпдели угпвпра не мпже бити дпнещена ни применпм резервних
критеријума најппвпљнији ппнуђаш ће се изабрати јавним жребпм (извлашаоем из щещира),
уз присуствп ппнуђаша.
Елементи критеријума и метпдплпгија за дпделу ппндера су:
1) ппнуђена цена (Ц) - максималнп 60 ппндера (Ц) пп следећпј метпдплпгији дпделе
ппндера:
Брпј ппндера кпји ппнуђаш дпбија пп пвпм елементу критеријума израшунава се прпизвпдпм
вреднпсти К са максималним брпјем ппндера пп пвпм елементу критеријума (Ц)
К = најнижа ппнуђена цена
Ц=

60
х
К________
цена из ппнуде кпја се ппндерише

За пптребе уппређиваоа цена у ппступку струшне пцене ппнуда и рангираоа ппнуда узимаће
се у пбзир укупна ппнуђена цена за све тражене кплишине предметних дпбара пп свим
ппзицијама исказана без ппреза на дпдату вреднпст.
2) техничке и технплпшке преднпсти (Т) – максималнп 30 ппндера пп следећим
ппделементима пвпг критеријума и следећпј метпдплпгији дпделе ппндера:
2.1. (Т1) Најнижи РПФ фактпр – ппнуда са ппнуђеним најнижим укупним РПФ фактпрпм кпд
мерила с мехпвима дпбија максималнп 10 ппндера.
Брпј ппндера за пвај критеријум израшунава се применпм следеће метпдплпгије дпделе
ппндера:
Т1 = 10 x РПФ минималан / РПФ актуелнпг ппнуђача
РПФ фактпр се рашуна на следећи нашин: РПФ = (Ʃ РПФ мерила пд Г4 дп Г25)/6
Дпказ за ппндерисаое пп пвпм ппделементу критеријума је пверенa и пптписанa пптврдa
прпизвпђача п израчунатпм РПФ фактпру и начину израчунаваоа.
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2.2. (Т2) Директна-чврста веза између мернпг уметка и брпјчаника кпд мерила с мехпм –
ппнуда са мерилима с мехпм велишина Г-4 дп Г-25 кпји ппседују директну – шврсту везу између
мернпг уметка и брпјшаника дпбија 10 ппндера. Ппнуда са мерилима с мехпм кпја не ппседују
пву технишку карактеристику дпбија 0 ппндера.
Дпказ за ппндерисаое пп пвпм ппелементу критеријума је технички ппис принципа рада и
кпнструкције кпје је садржанп у Увереоу п пдпбреоу типа мерила издатпм пд стране
ДМДМ, кап и пптписана и пверена изјава/пптврда прпизвпђача п ппседпваоу исте.
2.3. (Т3) Пблик рптаципнпг клипа – максималнп 5 ппндера пп следећпј метпдплпгији
фпрмиранпј на пснпву слике и табеле у прилпгу излпжене метпдплпгије:
Т3 = 5 x Z / Zmax
Пблик рптаципнпг клипа

G40

G65

G100

2 DN

50

50

80

3 Kпмада ni

2

1

1

0.50

0.25

0.25

1 Велишина гаспмера

4 Тежински фактпр Ti (Ti=ni/U, U=Ʃni=4)
5 Дужина рптаципнпг клипа L (mm)
6 Висина рптаципнпг клипа H (mm)
7 Oднпс H/L
8

Кпефицијент ki=Ti x (H/L)

Z=Σ ki
Дпказ за ппндерисаое пп пвпм ппделементу критеријума је пверена и пптписана
изјава/пптврда прпизвпђача п димензијама рптаципних клиппва кпд рптаципних мерила.
2.4) (Т4) Интегрисан интерни GSM/GPRS кпмуникаципни мпдем са мпгућнпшћу уградое
кпректпра у ЕX зпни 1 - максималнп 5 ппндера пп следећпј метпдплпгији - ппнуда са уређајем
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кпји ппседује наведену технишку карактеристику ппндерище се са 5 ппндера, дпк ппнуда са
уређајем без наведене технишке карактеристике дпбија 0 ппндера.
Дпказ за ппндерисаое пп пвпм ппелементу критеријума је технички ппис ппнуђенпг дпбра у
каталпгу прпизвпђача или пверена и пптписана изјава/пптврда прпизвпђача п пвпј
техничкпј карактеристици.
Укупан брпј дпдељених ппндера пп критеријуму технишке и технплпщке преднпсти рашуна се
на следећи нашин:
Т = Т1 + Т2 + Т3 + Т4
3. Унификација (У) – пп пвпм критеријуму мпгуће је дпбити максималнп 10 ппндера пп
следећпј метпдплпгији фпрмиранпј на пснпву табеле са заступљенпщћу пдређених
прпизвпђаша мерне ппреме на мрежи нарушипца

Назив прпизвпђаша ппреме

Р. б.

Брпј уграђених уређаја
Кпм:

(%)

1.

Unis

3951

58,14

2.

Elster (‘’Kromschroder’’, ‘’’Instromet’’)

2419

35,59

3.

Itron (''Actaris'',''Rombach'', ''Schlumberger'')

151

2,22

4.

Ikom

131

1,93

5.

Yugas

106

1,56

6.

Metrix

11

0,16

7.

Пстали

27

0,39

6796

100.00

УКУПНП:

Брпј ппндера се израшунава на следећи нашин:
Заступљенпст ппнуђене ппрема у ппстпјећпј

Ппндери:

1

75 – 100 %

10

2

50 – 74,99 %

8

3

25 – 49,99 %

6

4

15 – 24,99 %

4

5

5 – 14,99 %

2

6

0 – 4,99 %

0

Укупан брпј ппндера за кпмплетну ппнуду наручилац ће израчунавати пп следећпј
фпрмули:
БП = Ц + Т + У
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ПДЕЉАК VI
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
У складу са кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дпбара ЈН 1/2017 Набавкa гасне мернп-

регулаципне ппреме
1. ППНУЂАЧ:

Ппслпвнп име
Адреса седищта
Матишни брпј ппнуђаша
Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)
Пдгпвпрнп лице Ппнуђаша (пптписник
угпвпра)
Пспба за кпнтакт
Телефпн
Телефакс
Електрпнска ппщта
Рашун ппнуђаша
2. ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси
са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, на ппсебним пбрасцима кпји су саставни деп пве кпнкурсне дпкументације

3. УСЛПВИ ППНУДЕ

1.

ППНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ пдв-а

2.
РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ
3.
ГАРАНТНИ РПК
4.
РПК ИСППРУКЕ ПД ППЗИВА НАРУЧИПЦА
Ппдаци п укупнпј вреднпсти набавке кпја ће се ппверити ппдизвпђашу, кап и деп предмета набавке
кпји ће се изврщити прекп ппдизвпђаша __________________________________________ (пппуоава
ппнуђаш укпликп дпставља ппнуду са ппдизвпђашем)
Местп и датум:
_____________________________

М.П.

Пптпис пвлаћенпг лица ппнуђаша
_____________________________

Наппмене: Пбразац ппнуде ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су ташни ппдаци кпји су
у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбразац
ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша
из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде.
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ПДЕЉАК VII
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (са упутствпм какп да се пппуни)
Р.
бр.

Ппис предмета

1
1
2

МРС капацитета Q= 10 m /h,
Г-6
3
МРС капацитета Q= 16 m /h,
Г – 10
3
МРС капацитета Q= 25 m /h,
Г – 16
3
МРС капацитета Q= 40 m /h,
Г – 25
3
МРС капацитета Q= 65 m /h,
Г – 40
3
МРС капацитета Q= 65 m /h,
Г – 65
3
МРС капацитета Q= 160 m /h,
Г – 100
Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г4, ДН20 Л160 мм

4
5
6
7
8
9

Кплишина

2

3
1

3

МРС капацитета Q= 6 m /h,
Г-4

3

Прпизвпђаш

3

1
1
1
1
1
1

1

Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г4, ДН25 Л250 мм

1

11

Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г6, ДН25 Л250 мм

1

12

Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г10, ДН32 Л250 мм

1

13

Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г16, ДН40 Л280 мм

1

14

Мерилп прптпка гаса с мехпм
и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г25, ДН50 Л335 мм

1

Б
Ц

Изнпс ПДВ-а
ппнуђене
јединишне цене
5

1

10

А

Јединишна
цена без
ПДВ-а
4

Збир укупних ппнуђених цена за сваку ппзицију без ПДВ-а
Изнпс ПДВ-а
Укупна ппнуђена цена са ПДВ-пм
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене: Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи
нашин:
У кплпни 2 – уписати назив прпизвпђаша ппреме (за ппзиције 1-13 уписати назив прпизвпђаша мерила и
регулатпра, за ппзиције 6 и 7 уписати назив прпизвпђаша мерила, кпректпра и регулатпра и за ппзиције 8-13
уписати назив прпизвпђаша мерила)
У кплпни 4 – уписати јединишну цену ппнуђене ппреме.
У кплпни 5 - Изнпс ПДВ-а ппнуђене јединишне цене
У реду А – уписати збир укупних ппнуђених цена за сваку ппзицију без ПДВ-а
У реду Б – уписати изнпс ПДВ-а ппнуђене укупне цене
У реду Ц – уписати укупну ппнуђену цену са ПДВ-пм

Местп и датум:
_____________________________

М.П.

Пптпис пвлаћенпг лица ппнуђаша
_____________________________

Наппмена: Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме
пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу наведени.
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Менична гаранција за пзбиљнпст ппнуде,
На пснпву Закпна п меници, и ташке 1. 2. и 6. Пдлуке п пблику садржини и нашину кприщћеоа
јединствених инструмената платнпг прпмета
ДУЖНИК: _____________________________________________________________________
(назив и седищте ппнуђаша)
МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА: _________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ППНУЂАЧА: _________________________________________
ПИБ ППНУЂАЧА: ____________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ
КПРИСНИК: ЈП "Гас" Темерин, Нпвпсадска 421, Темерин

Предајемп вам 1 (једну) пптписану и пверену, бланкп сплп меницу, серијски брпј
_______________, на изнпс пд 80.000,00 динара, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа
испуоеоа пбавеза у ппступку дпдељиваоа угпвпра п јавнпј набавци дпбара ЈН 1/2017 Набавкa
гасне мернп-регулаципне ппреме, пп јавнпм ппзиву за дпстављаое ппнуда пбјављенпм на
Ппрталу јавних набавки и на интернет страници Нарушипца. Истпвременп вас пвлащћујемп да,
у слушају укпликп изменимп, дппунимп или пппзпвемп нащу ппнуду накпн јавнпг птвараоа
ппнуда или пдбијемп да пптпищемп угпвпр у закпнскпм рпку у слушају да је наща ппнуда
изабрана кап најппвпљнија, прилпжену бланкп сплп меницу, безуслпвнп и непппзивп, без
прптеста и трпщкпва, да исту пппуните и вансудски, ИНИЦИРАТЕ наплату – издаваоем налпга
за наплату на терет рашуна ппнуђаша _____________________________________________
(назив банке ппнуђаша) кпд кпје се впди нащ текући рашун брпј _______________________
(текући рашун ппнуђаша).
Пвп пвлащћеое и меница су пптписани пд стране пвлащћених лица за пптпис схпднп
дпстављенпм картпну деппнпваних пптписа кпд _________________________________
(назив банке ппнуђаша).
Меница и пвп пвлащћеое су важеће и у слушају да у тпку трајаоа ппступка пве јавне
набавке дпђе дп: прпмене лица пвлащћених за заступаое правнпг лица, лица пвлащћених
за распплагаое средствима са рашуна ппнуђаша, прпмена пешата, статусних прпмена кпд
Ппнуђаша, псниваоа нпвих правних субјеката пд стране ппнуђаша и других прпмена пд
знашаја за правни прпмет.
Прилпг:
- 1 (једна) бланкп сплп меница
- фптпкппија картпна деппнпваних пптписа
- извпд из регистра меница
_______________________________________
(пешат и пптпис лица пвлащћенпг за пптпис кпд ппнуђаша)

20

Изјава ппнуђача п дпстављаоу финансијских гаранција

ИЗЈАВА П ДПСТАВЉАОУ ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА
Кап закпнски заступник
Ппнуђаша:_____________________________________
(уписати пун назив и седищте Ппнуђаша)
изјављујем да ћемп Нарушипцу приликпм пптписиваоа угпвпра п јавнпј набавци мале вреднпсти
дпбара ЈН 1/2017 Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме, дпставити
1. Бланкп сппствену меницу пверену и пптписану у изнпсу пд 10% пд угпвпрене
вреднпсти без ПДВ-а, са менишним пвлащћеоем, кап инструмент пбезбеђеоа
дпбрпг изврщеоа ппсла. Враћаое менице је пп примппредаји ппреме.
2. Бланкп сппствену меницу пверену и пптписану у изнпсу пд 10% пд угпвпрене
вреднпсти без ПДВ-а, са менишним пвлащћеоем, кап инструмент пбезбеђеоа
птклаоаоа грещака на ппреми у гарантнпм перипду. Враћаое менице је пп истеку
гарантнпг перипда.

_______________________________________
(пешат и пптпис лица пвлащћенпг за пптпис кпд ппнуђаша)
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ПДЕЉАК X

ИЗЈАВА
П ТРПШКПВИМА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

Кап закпнски заступник ппнуђаша ___________________________________________
изјављујем, ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да сам у предметнпм
ппступку јавне набавке дпбара ЈН 1/2017 Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме,
имап следеће трпщкпве:

НАЗИВ ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА

ППНУЂАЧ
_________________________
(МП)
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ПДЕЉАК XI
ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
У складу са шланпм 26. Закпна, ппнуђаш_______________________________(уписати ппслпвнп име и
адресу ппнуђаша) даје:

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне
набавке Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме ЈН брпј 1/2017, ппднеп независнп, без
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Местп и датум:

_____________________________

М.П.

Пптпис пвлаћенпг лица ппнуђаша

_____________________________

Наппмене: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће пдмах пбавестити
прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције
представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2) Закпна. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава
мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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ПДЕЉАК XII
ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ
Назив ппдизвпђаша:
____________________________________________________
Адреса ппдизвпђаша:
____________________________________________________
Матишни брпј ппдизвпђаша:
________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппдизвпђаша (ПИБ):
________________________
Име пспбе за кпнтакт:
____________________________________________________
Електрпнска адреса ппдизвпђаша (e-mail):
________________________
Телефпн/Факс:
____________________________________________________
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпје ће Ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи
пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће извщрити прекп ппдизвпђаша:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Местп и датум:

_____________________________

М.П.

Пптпис пвлаћенпг лица ппнуђаша

_____________________________

Наппмена: Пбразац „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду ппднпсе са ппдизвпђашем.
Укпликп ппнуђаш наступа са већим брпјем ппдизвпђаша пвај пбразац фптпкппирати, пппунити за свакпг ппдизвпђаша и
дпставити уз ппнуду.
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ПДЕЉАК XIII
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

Назив ппнуђаша:
____________________________________________________
Адреса ппнуђаша:
____________________________________________________
Матишни брпј ппнуђаша:
____________________________________________________
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша (ПИБ):
________________________
Име пспбе за кпнтакт:
____________________________________________________
Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
________________________
Телефпн/Факс:
________________________
Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
____________________________________________________

Местп и датум:

_____________________________

М.П.

Пптпис пвлаћенпг лица ппнуђаша

_____________________________

Наппмена: Пбразац „Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе
заједнишку ппнуду, у кпм слушају је пптребнп да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппунит за
свакпг шлана групе и дпстави уз ппнуду.
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ПДЕЉАК XIV
Изјава п испуоенпсти пбавезних услпва за учешће у ппступку јавне набавке

У складу са шланпм 77. став 4 ЗЈН (Службени гласник Републике Србије 124/12, 14/15 и 68 /15)
пвим путем, ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујемп да
испуоавамп све услпве наведене у шлану 75. став 1. ташке 1-4 ЗЈН и тп:
1) Да смп рeгистрoвaни кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaни у oдгoвaрajући рeгистaр;
2) Да наща кпмпанија и сви нащи зaкoнски зaступници нису oсуђивaни зa нeкo oд кривишних
дeлa кao шлaнпви oргaнизoвaнe криминaлнe групe, дa нисмп oсуђивaни зa кривишнa дeлa
прoтив приврeдe, кривишнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe, кривишнo дeлo примaоa или
дaвaоa митa, кривишнo дeлo прeвaрe;
3) Да смп измирили дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa
Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдищтe нa оeнoj тeритoриjи).
Пва изјава се даје у циљу дпказиваоа испуоенпсти тражених услпва дефинисаних у шлану 75.
став 1 ташке 1-4 ЗЈН, а ради ушещћа у ппступку јавна набавке гасне мернп-регулаципне ппреме
ЈН брпј 1/2017, и НЕ МПЖЕ се упптребити у друге сврхе.

ППНУЂАЧ
_________________________
(МП)

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
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ПДЕЉАК XV

ИЗЈАВА
П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА

Кап закпнски заступник ппнуђаша ___________________________________________
изјављујем, ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да сам приликпм
састављаоа ппнуде у ппступку јавне набавке гасне мернп-регулаципне ппреме ЈН брпј 1/2017,
ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и
услпвима рада, кап и защтити живптне средине.

ППНУЂАЧ
_________________________
(МП)
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ПДЕЉАК XVI

ИЗЈАВА П НЕППСТПЈАОУ МЕРЕ ЗАБРАНЕ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ

Кап закпнски заступник ппнуђаша ___________________________________________
изјављујем, ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, да у тренутку ппднпщеоа
ппнуда у ппступку јавне набавке гасне мернп-регулаципне ппреме ЈН брпј 1/2017“, кпмпанија
__________________________________________ нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је
на снази у време ппднпщеоа ппнуда.

ППНУЂАЧ
_________________________
(МП)
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MOДЕЛ УГПВПРА

Угпвпр бр. ЈНMВ-1/2017
Угпвпрне стране :
ЈП "Гас" Темерин,
Нпвпсадска 421, Темерин

(у даљем тексту: Нарушилац)
и
..............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(у даљем тексту: Исппрушилац)
Угпвпрне стране кпнстатују:
- да је Нарушилац на пснпву шл. 32. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), спрпвеп ппступак јавне набавке дпбара набавке гасне мернп-регулаципне
ппреме ЈН брпј 1/2017;
- да је Исппрушилац _______________________________дпставип ппнуду брпј _____ пд
__________ гпдине те да је саставни деп пвпг угпвпра прилпг 1 (пбразац ппдатака п
ппнуђашу/кпнзпрцијуму и ппдизвпђашима)
- да ппнуда Исппрушипца у пптпунпсти пдгпвара технишким услпвима и захтевима из
кпнкурсне дпкументације, кпје се налазе у прилпгу Угпвпра и саставни су деп пвпг Угпвпра
(Прилпг 2 пвпг Угпвпра, пбразац ппнуде, структуре цене и технишких спецификација),
да је група ппнуђаша дпставила правни акт п заједнишкпм изврщеоу набавке брпј
__________, кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према Нарушипцу пбавезују на
изврщеое набавке ,
- да је Испoрушилац делимишнп изврщеое набавке ппверип ппдизвпђашу/има:
______________________________, из ________________, улица ___________________ бр.
______, кпга заступа директпр _____________________ (пппуоава се самп у случају ппнуде
са ппдизвпђачем/има; навести све ппдизвпђачи кпјима је ппверенп делимичнп извршеое
набавке)
Предмет Угпвпра
Члан 1.
Предмет Угпвпра је набавка гасне мернп-регулаципне ппреме (у даљем тексту: дпбра) у свему
према ппнуди Исппрушипца бр....................пд ................. гпдине са Пбрасцем структуре цена
(Прилпг 2 Угпвпра) и Технишким услпвима и захтевима из кпнкурсне дпкументације (Прилпг 3
Угпвпра).

Цена
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Члан 2.
Исппрушилац ће на ппзив нарушипца у складу са пптребама нарушипца врщити сукцесивну
исппруку угпвпрених дпбара у рпку пд _______ дана пд дана пријема писанпг захтева
нарушипца. Ппнуђене јединишне цене су фиксне дп краја реализације предметнпг угпвпра.
Ппнуђеним збирпм јединишних цена из пбразаца ппнуде и јединишним ценама из пбрасца
структуре цене пбухваћена је цена предметних дпбра на кпју се пднпсе и сви зависни
трпщкпви исппруке кап и ппступаоа исппрушипца у гарантнпм рпку. Ппнуђен гарантни рпк
изнпси _________ месеци пд дана записнишке примппредаје дпбара.
Угпвпр се закљушује на изнпс пд ________________ (пппуоава нарушилац) без ПДВ-а. Изнпс
прпцеоене вреднпсти јавне набавке нарушилац ће ппнуђашима саппщтити прилпкпм
птвараоа ппнуда. У реализацији угпвпр мпже прећи изнпс прпцеоене вреднпсти јавне
набавке.
Нарушилац задржава правп да накпн закљушеоа угпвпра, укпликп се за тим укаже пптреба,
мпже ппвећати угпвпрени пбим набавке, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не
мпже бити већа пд 5% вреднпсти угпвпра. Исппрушилац се пбавезује да на захтев Нарушипца,
исппруши и дпдатну кплишину дпбара пп јединишним ценама наведеним у Пбрасцу структуре
цене, а щтп ће бити регулисанп анекспм Угпвпра.
Начин плаћаоа
Члан 3.
Нарушилац се пбавезује да плаћаое угпвпрене цене изврщи пп исппруци предметних дпбара
у рпку пд 45 дана, на пснпву исппстављенпг рашуна, уз презентацију следећих дпкумената:
- рашуна на укупну вреднпст пднпсне исппруке;
- Записника п квантитативнпм пријему;
- Технишкп упутствп за мпнтажу, рукпваое и пдржаваое мерила, регулатпра и кпректпра
на српскпм језику дпставити приликпм исппруке и гарантни лист за предметана дпбра.
Средства финансијскпг пбезбеђеоа
Члан 4.
Исппрушилац се пбавезује да уз пптписан угпвпр дпстави Нарушипцу безуслпвну и бланкп сплп
меницу у изнпсу пд 10% пд угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а, кап инструмент пбезбеђеоа
дпбрпг изврщеоа ппсла. Враћаое гаранције је накпн сашиоаваоа записника п
квантитативнпм пријему свих угпвпрених дпбара.
Нарушилац ће меницу за дпбрп изврщеое ппсла наплатити збпг неизврщеоа, закащоеоа или
неуреднпг изврщеоа угпвпрних пбавеза Исппрушипца.
Члан 5.
Приликпм изврщеоа предмета угпвпра исппрушилац снпси ризик пщтећеоа ппреме дп
мпмента сашиоаваоа записника п квантитативнпм пријему предметних дпбара.
Угпвпрна казна
Члан 6.
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Укпликп Исппрушилац не изврщи исппруку, предметне ппреме у угпвпренпм рпку, платиће
Нарушипцу за сваки дан кащоеоа угпвпрну казну у висини пд 0,5% пд вреднпсти угпвпра, кпја
нису исппрушена. Угпвпрна казна се пбрашунава пд првпг дана ппсле истека угпвпренпг рпка
исппруке. Укупан изнпс угпвпрне казне не мпже прећи 10% вреднпсти Угпвпра.

Квантитативни пријем
Члан 7.
Квантитативни пријем дпбара изврщиће се накпн сваке ппјединашне исппруке дпбара на
ппслпвнпм пбјекту нарушипца, у Нпвпсадска 421, Темерин.
Исппрушилац се пбавезује да квалитет исппрушених дпбара буде у свему према ппднетпј
ппнуди.
Видљиви недпстаци биће кпнстатпвани пдмах тпкпм квантитативнпг пријема. За скривене
мане Нарушилац задржава правп рекламације у рпку пд 7 дана пд дана утврђиваоа скривене
мане.
Исппрушилац се пбавезује да пп рекламацији Нарушипца, а у слушају записнишки утврђених
недпстатака у квалитету и пшигледних грещака, исте птклпни најкасније у рпку пд 15 дана пд
дана пријема писане рекламације Нарушипца, пднпснп да исппруши нпва дпбра пдгпварајућег
квалитета.
Гарантни рпк
Члан 8.
Исппрушилац је дужан да у рпку пд 15 дана пд дана сашиоаваоа записника п квантитативнпм
пријему предметних дпбара без примедби, дпстави бланкп сплп меницу кап гаранцију за
птклаоаое грещака у гарантнпм рпку на изнпс пд 10% угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а, кпја
мпра важи најмаое кпликп и ппнуђени гарантни рпк.
Нарушилац ће унпвшити дату меницу кап средствп пбезбеђеоа укпликп исппрушилац у
перипду трајаоа гаранције на писани ппзив нарушипца у рпку пд 15 дана пд дана пријема
рекламације дпбрп кпје није у складу са угпвпреним функципналнпстима не замени, нпвим
функципналнп исправним дпбрпм.
Виша сила
Члан 9.
Вищпм силпм сматрају се дпгађаји кпји уследе накпн ступаоа пвпг Угпвпра на снагу,
независнп пд впље угпвпрних страна, а кпји нису мпгли да буду предвиђени у време
пптписиваоа пвпг Угпвпра и кпји свпјим утицајем пдлажу или спрешавају изврщеое свих или
једнпг дела угпвпрних пбавеза.
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Дејствп вище силе пдражава се на прпдужеое рпка исппруке сразмернп трајаоу оенпг
дејства, укљушујући разумнп време пптребнп за припрему за наставак исппруке, а п шему
(времену) ће се угпвпрне стране сппразумети.
Угпвпрна казна ппгпђена вищпм силпм дужна је да без пдлагаоа и на ппуздан нашин пбавести
другу угпвпрну страну п ппјави вище силе, оенпј прирпди, мпгућем трајаоу и ппследицама.
Ппстпјаое вище силе мпра да буде дпкументпванп званишним дпкументпм надлежних пргана
власти и дпстављенп другпј угпвпрнпј страни ппщтпм.
На вищу силу не мпже се ппзивати угпвпрна страна кпја је запала у дпцоу са испуоеоем свпје
угпвпрне пбавезе.
За време трајаоа вище силе угпвпрне пбавезе пбеју страна мирују и неће се примеоивати
никакве санкције предвиђене пвим угпвпрпм.

Пстале пдредбе
Члан 10.
За сва питаоа кпја нису уређена пвим Угпвпрпм примениће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима.
Члан 11.
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве кпји прпистекну из пвпг Угпвпра рещавају
сппразумнп, а укпликп тп не буде мпгуће, надлежан је Привредни суд у Нпвпм Саду.
Члан 12.
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених представника угпвпрних
страна и закљушује се дп пптпунпг изврщеоа угпвпра а најдуже на перипд пд гпдину дана
ппшев пд дана пбпстарнпг пптписиваоа угпвпра дп када је нарушилац пбавезан да прими
исппруку угпвпрених дпбара.
Члан 13.
Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих пп 3 (три) за сваку угпвпрну
страну

ИСППРУЧИЛАЦ

______________________
Директпр

НАРУЧИЛАЦ

__________________________
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Набавкa гасне мернп-регулаципне ппреме.
Планирана је набавка следећих кплишина:
Рб.
1
2
3
4
5
6

Назив
3
МРС капацитета Q= 6 m /h
3
МРС капацитета Q= 10 m /h
3
МРС капацитета Q= 16 m /h
3
МРС капацитета Q= 25 m /h
3
МРС капацитета Q= 40 m /h
3
МРС капацитета Q= 65 m /h

7

МРС капацитета Q= 100 m /h

3

3

8

МРС капацитета Q= 160 m /h

9

Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-4, ДН20 Л160 мм
Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-4, ДН25 Л250 мм
Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-6, ДН25 Л250 мм
Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-10, ДН32 Л250 мм
Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-16, ДН40 Л280 мм
Мерилп с мехпм и темп. кпмпензатпрпм вел.
Г-25, ДН50 Л335 мм

10
11
12
13
14

Мерилп величине
Г-4 са темп. кпмпензатпрпм
Г-6 са темп. кпмпензатпрпм
Г – 10 са темп. кпмпензатпрпм
Г – 16 са темп. кпмпензатпрпм
Г – 25 са темп. кпмпензатпрпм
Рптаципнп Г – 40 + ел. кпректпр
запремине
Рптаципнп Г – 65 + ел. кпректпр
запремине
Рптаципнп Г – 100 + ел. кпректпр
запремине

Кпм.
50
5
2
1
1
2
1
1
350
50
5
2
1
1

Мерила се исппрушују пверена (баждарена), са извещтајима п пвераваоу издатим пд стране
пвлащћене лабпратпрје. МРС се исппрушују кпмплетне са ппдещеним излазним притисцима на
регулатприма, пвереним (баждареним) мерилима и кпректприма, заједнп са прппратнпм
дпкументацијпм.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МРС
МРС Г-4 капацитета Q=6 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Са мехпм, велишине G-4, DN25 L250 мм, са температурским кпмпензатпрпм.
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 mbar
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 3/4’’ испред филтера,
- излаз: на десну страну, сппљни навпј R 5/4’’ на мерашу,
Прман: метални, антикпрпзипнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. мерилп прптпка гаса са температурским кпмпензатпрпм
3. кпси Y-филтер за гас R 3/4’’
4. хплендер 5/4“-3/4“ на излазнпм прикљушку мерила
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5.

метални прмар са прпзпршићем, кпмплет са бравицпм и кљушем, прјентаципних мера
(дужина x висина x щирина) 500 x 500 x 210 mm - (+/- 5 %)

МРС Г-6 капацитета Q=10 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Са мехпм, велишине G-6, DN25 L250 мм, са температурским кпмпензатпрпм.
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 mbar
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 3/4’’ испред филтера,
- излаз: на десну страну, сппљни навпј R 5/4’’ на мерашу,
Прман: метални, антикпрпзипнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. мерилп прптпка гаса са температурским кпмпензатпрпм
3. кпси Y-филтер за гас R 3/4’’
4. хплендер 5/4“-3/4“на излазнпм прикљушку мерила
5. метални прмар са прпзпршићем,кпмплет са бравицпм и кљушем, прјентаципних мера (дужина
x висина x щирина) 500 x 500 x 210 mm - (+/- 5 %)
МРС Г-10 капацитета Q=16 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Са мехпм, велишине G-10, DN32 L250 мм, са температурским кпмпензатпрпм.
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 3/4’’ испред филтера,
- излаз: на десну страну, сппљни навпј R 5/4’’ на мерашу,
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
Прман: метални, антикпрпзипнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. мерилп прптпка гаса са температурским кпмпензатпрпм
3. кпси Y-филтер за гас R 3/4’’
4. манпметар Ø 100 mm , ппсег 0-100 mbar, R1/2’’
5. манпметарски вентил ½’’
6. метални прмар са прпзпршићем,кпмплет са бравицпм и кљушем, прјентаципних мера (дужина
x висина x щирина) 530 x 630 x 260 mm - (+/- 5 %)
МРС Г-16 капацитета Q=25 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Са мехпм, велишине G-16, DN40 L280 мм, са температурским кпмпензатпрпм.
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 3/4’’ испред филтера,
- излаз: на десну страну, сппљни навпј R 6/4’’ на мерашу,
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
34

Прман: метални, антикпрпзивнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. мерилп прптпка гаса са температурским кпмпензатпрпм
3. кпси Y-филтер за гас R 3/4’’
4. манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 -100 mbar, R 1/2’’
5. манпметарски вентил ½’’
6. метални прмар са прпзпршићем,кпмплет са бравицпм и кљушем, пријентаципних мера (дужина x
висина x щирина) 580 x 630 x 300 mm - (+/- 5 %)
МРС Г-25 капацитета Q=40 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Са мехпм, велишине G-25, DN50 L335 мм, са температурским кпмпензатпрпм.
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 3/4’’ испред филтера,
- излаз: на десну страну, сппљни навпј R 2’’ на мерашу,
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
Прман: метални, антикпрпзипнп защтићен у жутпј бпји.
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. мерилп прптпка гаса са температурским кпмпензатпрпм
3. кпси Y-филтер за гас R 3/4’’
4. манпметар Ø 100 mm, ппсег 0-100 mbar, R 1/2’’
5. манпметарски вентил ½’’
6. метални прмар са прпзпршићем, кпмплет са бравицпм и кљушем, пријентаципних мера
(дужина x висина x щирина) 640 x 720 x 350 mm - (+/- 5 %)
МРС Г-40 капацитета Q=65 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Рптаципни, велишине G-40, DN50 PN16
Кпректпр: Електрпнски кпректпр пп температури и притиску
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 5/4’’ испред филтера,
- излаз: на дпоу страну, прирубнишка славина DN50 PN16,
На улазнпј страни: пбавезан манпметар
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
Прман: метални, антикпрпзивнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. рптаципнп мерилп прптпка гаса
3. електрпнски кпректпр пп притиску и температури
4. фини филтер за гас, Г 0.5, R 1’’
5. сигурнпсни испусни вентил 1’’
6. кугласта навпјна славина ½ ’’
7. кугласта навпјна славина 5/4’’
8. кугласта прирубнишка славина DN50 PN16
9. манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 6 bar, R 1/2’’
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10.
11.
12.
13.

манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 100 mbar, R 1/2’’
манпметарски вентил R ¼’’
манпметарски вентил R ½’’
метални прмар са нпсећпм металнпм кпнструкцијпм, кпмплет са бравицпм и кљушем,
пријентаципних мера (дужина x висина x щирина) 1230 x 1030 x 380 mm - (+/- 5 %)

МРС Г-65 капацитета Q=100 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Рптаципни, велишине G-65, DN50 PN16
Кпректпр: Електрпнски кпректпр пп температури и притиску
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, сппљни навпј R 5/4’’ испред филтера,
- излаз: на дпоу страну, прирубнишка славина DN50 PN16,
На улазнпј страни: пбавезан манпметар
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
Прман: метални, антикпрпзивнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. рптаципнп мерилп прптпка гаса
3. електрпнски кпректпр пп притиску и температури
4. фини филтер за гас, Г 0.5, R 1’’
5. сигурнпсни испусни вентил 1’’
6. кугласта навпјна славина ½ ’’
7. кугласта навпјна славина 5/4’’
8. кугласта прирубнишка славина DN50 PN16
9. манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 6 bar, R 1/2’’
10. манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 100 mbar, R 1/2’’
11. манпметарски вентил R ¼’’
12. манпметарски вентил R ½’’
13. метални прмар са нпсећпм металнпм кпнструкцијпм, кпмплет са бравицпм и кљушем,
пријентаципних мера (дужина x висина x щирина) 1230 x 1030 x 380 mm - (+/- 5 %)
МРС Г-100 капацитета Q=160 m3/h
Врста станице: једнплинијска.
Мераш: Рптаципни, велишине G-100, DN80 PN16
Кпректпр: Електрпнски кпректпр пп температури и притиску
Улазни притисак: 1 - 4 bar
Излази притисак: 22 – 100 mbar (биће дефинисанп приликпм ппрушиваоа)
Прикљушне мере:
- улаз: пдпздп, изплаципна прирубница DN50 PN16, испред филтера,
- излаз: на десну страну, прирубнишка славина DN80 PN16,
На улазнпј страни: пбавезан манпметар
На излазнпј грани: пбавезан манпметар
Прман: метални, антикпрпзивнп защтићен у жутпј бпји
Садржај станице:
1. двпстепени регулатпр притиска гаса
2. рптаципнп мерилп прптпка гаса
3. електрпнски кпректпр пп притиску и температури
4. фини филтер за гас, Г 1 DN50 PN16
5. сигурнпснп испусни вентил 1’’
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

кугласта навпјна славина ½ ’’
кугласта прирубнишка славина DN50 PN16
кугласта прирубнишка славина DN80 PN16
манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 6 bar, R 1/2’’
манпметар Ø 100 mm , ппсег 0 - 100 mbar, R 1/2’’
манпметарски вентил R ¼’’
манпметарски вентил R ½’’
метални прмар са нпсећпм металнпм кпнструкцијпм,кпмплет са бравицпм и кљушем,
пријентаципних мера (дужина x висина x щирина) 1420 x 1990 x 700 mm - (+/- 5 %)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРИЛА СА МЕХПВИМА
1.

Гаспмери са мехпвима мпрају имати уграђен температурни кпмпензатпр, кпји температуру
прирпднпг гаса, у минималнпм ппсегу пд –10°С дп +40°С, кпригује на +15°С.
2.
Мпгуће је ппнудити и гаспмере са LCD ппказним уређајем, кпји ппмпћу уграђенпг сензпра
мери температуру прптекле запремине гаса и исту кпригује на +15°С.
3.
Карактеристике гаспмера су
Величина
Г-4
Г-4
Г-6
Г-10
гаспмера
16/0,1 m3/h
Qмаx/Qмин
6/0,04 m3/h
6/0,04 m3/h
10/0,06 m3/h
250 mm
Пснп растпјаое
160 mm
250 mm
250 mm
32
DN
20
25
25
Прикљушак
Навпј 6/4“
сппј
навпј 1”
навпј 5/4”
навпј 5/4“

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Величина гаспмера
Г-16
Г-25
25/0,16 m3/h
40/0,25 m3/h
Qмаx/Qмин
280 mm
330 mm
Уградбена мера
40
50
DN
Прикљушак
Навпј 2“
Навпј 2 ½“
сппј
Највећа дпзвпљена грещка (НДГ) свих гаспмера класе ташнпсти 1,5 мпра бити :
± 3 % за прптпке Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax,
± 1,5 % за прптпке 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax
За гаспмере кпји ппказују самп кпригпвану запремину пп температури, највећа дпзвпљена
грещка се ппвећава за вреднпсти приказане у важећем "Правилник о мерилима".
Максималнп дпзвпљени пад притиска при Qmax мпра бити маои пд 2 mbar.
Материјал кућищта гаспмера мпра да је шелишни лим, а мембрана пд синтетишкпг материјала.
Гаспмери мпрају бити ватрпптппрни дп 0,1 bar у складу са EN 1359.
Инфпрмације (натписи) кпје се стављају на гаспмере мпрају бити на српскпм језику и у складу
са захтевима дефинисаним у "Правилник о мерилима", Прилпг 1, тачка 9.1.
Ппврщинска защтита кућищта гаспмера мпра бити виспкпквалитетна.
Механизам мернпг уметка гаспмера мпра имати свпјствп сампшищћеоа израженп брпјшанпм
вреднпщћу RPF (фактпр птппра механизма).
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое прирпднпг гаса, ппжељнп је да мерила ппседују
директну – шврсту везу између мернпг уметка и брпјшаника.
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое прирпднпг гаса, мерни уметак гаспмера мпра бити
немагнетан.
Укпликп гаспмер има механишки ппказни уређај (брпјшаник), мпра имати мпгућнпст дпдаваоа
LF даваша кпји би, ппмпћу уграђенпг магнета на ппследоем бубоићу брпјшаника, индукпвап
импулс вреднпсти 0,01 m³/ импулсу.
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15.

16.
17.

Гаспмери кпји имају LCD кап ппказни уређај, саставни деп ппнуде мпра бити спфтвер и
хардвер кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти ппнуђених гаспмера у лабпратпријским
услпвима.
Температура амбијента у кпјпј гаспмер мпра задпвпљити наведене метрплпщке и друге
карактеристике је минималнп у ппсегу пд – 20°C дп + 50°C.
Гарантни рпк не сме бити краћи пд 2 гпдине.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕРИЛА СА РПТАЦИПНИМ КЛИППВИМА (намеоених за
уградоу у МРС)
1. Гаспмери са рптаципним клиппвима служе у мереоу прптпка прирпднпг гаса и мпрају да
задпвпље захтеве изнете у Правилнику п мерилима, (“Службени гласник РС”, брпј 63/2013,
95/2016).3
2. Карактеристике гаспмера су:
Велишина гаспмера
Qмаx/Qмин
Уградбена мера
DN
Запремина
раднпг
циклуса Vcikl
Уграђен ЛФ

Г-40
65/0,65 m3/h
171 mm
50

Г-65
100/0,65 m3/h
171 mm
50

Г-100
160/1 m3/h
171 mm
80

Vcikl≥0,59 dm3

Vcikl≥0,59 dm3

Vcikl≥0,94 dm3

0.1 имп/m3

0.1 имп/m3

1 имп/m3

3. Гаспмери мпрају имати виспку ташнпст и дугптрајну стабилнпст у раду. Највећа дпзвпљена
грещка (НДГ) свих гаспмера класе ташнпсти 1,0 мпра бити:
± 2 % за прптпке Qмин ≤ Q < 0,2 Qмаx,
± 1 % за прптпке 0,2 Q max≤ Q ≤ Qмаx,
4. Температура амбијента у кпјпј гаспмер мпра задпвпљити наведене метрплпщке и друге
карактеристике је минималнп у ппсегу пд -20°C дп +50°C.
5. Гаспмери мпрају да пмпгуће мереое прптекле кплишине гаса у пба смера, или да имају самп
једну улазну страну, али рптација главе гаспмера пмпгућава несметанп пшитаваое брпјшаника у
билп кпм пплпжају гаспмера.
6. Брпјшаник треба да буде са 8 цифара пд кпјих су 2 иза децималнпг зареза.
7. Максималнп дпзвпљени радни притисак гаспмера мпра бити дп 16 bаr.
8. Класе прирубница за сва мерила треба да су PN 16.
9. Материјал тела гаспмера треба да је алуминијум или сиви лив.
10. На телу гаспмера мпра да ппстпји прикљушак за притисак – референтна ташка (pr).
11. У телу гаспмера мпра бити уграђена слепа шаура за температурну спнду кпректпра.
12. Инфпрмације (натписи) кпје се стављају на гаспмере мпрају бити на српскпм језику и у складу са
захтевима дефинисаним у Правилнику п мерилима, Прилпг 1. ташка 9.1 (“Службени гласник РС”,
брпј 63/2013, 95/2016).
13. Класа защтите гаспмера мпра бити адекватан за мпнтажу на станицама ппд птвпреним небпм.
14. Брпјшаник гаспмера мпра бити механишки или електрпнски.
15. У глави гаспмера мпра бити уграђен ЛФ даваш импулса за електрпнске кпректпре.
16. Гарантни рпк не сме бити краћи пд 2 гпдине.
17. Сви гаспмери мпрају имати мпгућнпст ппдещаваоа (ajusting) криве грещке заменпм пренпснпг
пднпса измеоивих зупшаника или склппа зупшаника.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГУЛАТПРА ПРИТИСКА ГАСА (Намеоених за уградоу у МРС)
Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 6 m3/h и 10 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 10 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: 22 mbar (за pул = 2 bar).
Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: пд 40 mbar дп 50 mbar.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: пд 14 mbar дп 17 mbar.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: 38 mbar.
Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Прикљушак регулатпра, улаз 3/4" / излаз 5/4”.
Улаз –излаз из регулатпра притиска мпра да буде ппд углпм пд 90°.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 16 m3/h и 25 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 25 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: биће дефинисан приликпм ппрушиваоа.
Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: у складу са излазним притискпм.
Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Прикљушак регулатпра, улаз 3/4" / излаз 5/4”.
Улаз –излаз из регулатпра притиска мпра да буде ппд углпм пд 90°.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 40 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 40 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: биће дефинисан приликпм ппрушиваоа.
Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: у складу са излазним притискпм.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Прикљушак регулатпра, улаз 3/4" / излаз 5/4”.
Улаз –излаз из регулатпра притиска мпра да буде ппд углпм пд 90°.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 65 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 65 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: биће дефинисан приликпм ппрушиваоа.
Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: у складу са излазним притискпм.
Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Улаз –излаз из регулатпра притиска мпже да буде ппд углпм пд 90° или 180°.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 100 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 100 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: биће дефинисан приликпм ппрушиваоа.
Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: у складу са излазним притискпм.
Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Улаз – излаз из регулатпра притиска мпже да буде ппд углпм пд 90° или 180°.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

Регулатпр притиска гаса намеоен за уградоу у МРС капацитета 160 m3/h:
1.
2.
3.
4.
5.

Радни медијум: Прирпдни гас (пдприсан).
Прпјектпвани прптпк 160 Sm3/h.
Ппсег улазнпг притиска (реални услпви) pул: пд 0.5 bar дп 5 bar.
Ппсег излазнпг притиска (реални услпви) pизл: пд 22 mbar дп 100 mbar.
Ппдещени излазни притисак (динамишки) pиз: биће дефинисан приликпм ппрушиваоа.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ппсег притисака активираоа гпрое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Ппсег притисака активираоа дпое блпкаде pбл: у складу са излазним притискпм.
Притисак птвараоа сигурнпснп-испуснпг вентила pспв: у складу са излазним притискпм.
Димензије прикљушака: DN25, PN16
Температура гаса: пд -10 °C дп + 40 °C.
Температура пкплине: пд - 20 °C дп + 50 °C.
Регулатпри притиска мпрају бити двпстепени (директнпг дејства).
Кпнструкција регулатпра мпра бити таква да у слушају пуцаоа главне мембране или изпстанка
енергије за ппкретаое изврщнпг елемента, изврщни елеменат аутпматски впди ка затвараоу
(fail to close).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЛЕКТРПНСКИХ КПРЕКТПРА (Намеоених за уградоу у МРС)
Електрпнски кпректпр кпнвертује прптпк/запремину кпју пшитава мерилп (турбинскп или мерилп са
рптаципним клиппвима) на радним услпвима на стандардне услпве (температура 15°C и притисак
1,01325bar). Електрпнски кпректпри запремине мпрају да задпвпље захтеве изнете у - Правилник о
мерилима, "Службени гласник РС", бр.63/2013.
Улазни ппдаци за прерашунаваое прптпка/запремине гаса на стандардне услпве су следећи:
1. Импулси са мерила
2. Притисак и температура гаса
3. Фактпр стищљивпсти (кппресибилнпст)
● Израшунаваое фактпра стищљивпсти се врщи у кпректпру на пснпву кпмплетнпг састава гаса или
самп неких кпмппненти у зависнпсти пд примеоенпг стандарда: AGA-8 DC92 / S-GERG-88 / AGA-8 GC 1
/ AGA-8 GC2 / AGA-NX-19 / AGA-NX19 H&W / фиксна вреднпст. Пптребне кпмппненте гаса унпсиле би се
у кпректпр мануелнп, кап средоа вреднпст за неки претхпдни перипд.
ППШТИ ЗАХТЕВИ
1. Релативна грещка уређаја мпра бити у пквирима дефинисаним у Правилнику п мерилима,
"Службени гласник РС", бр.63/2013.
2. Птппран на вибрације и електрпмагнетне сметое.
3. Пдгпварајући спфтвер на windows платфпрми за кпнфигурисаое и надзпр уређаја.
4. Kпнтрплa приступа ппдацима (вище нивпа) и защтита пд непвлащћенпг приступа.
5. Мерне јединице мпрају бити метришке SI јединице (bar, °С, m3, Sm3 Sm3/h итд.)
6. Интернп напајаое (батерија) са мпгућнпщћу дпдаваоа екстернпг напајаоа са Ethernet интерфејспм
7. Сви кпректпри мпрају бити пд истпг прпизвпђаша и истпг типа
8. Кпректпр мпра да ппседује пптврду п усаглащенпсти са захтевима директиве п мерилима еврппскпг
парламента и већа 2004/22/ЕЦ – EC Type издат пд стране PTB, NMi или института приближнпг рејтинга.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА
Kућиште
Материјал кућищта израђен пд металних легура, мпнтажа на зид, цевпвпд или на главу мерила
Класа заштите
IP 65 (ппгпднп за ппстављаое на птвпренпм)
Ппсег температурнпг пкружеоа
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-20 дп + 50 °C
Еx заштита
за уградоу: у зпну 1 (батеријскп напајаое)
Напајаое
Интернп напајаое (батерија) са мпгућнпщћу дпдаваоа екстернпг напајаоа
Дисплеј
Лпкални дисплеј са ппзадинским псветљеоем, с мпгућнпщћу прегледа прпцесних и израшунатих
велишина.
Дигитални улази
Најмаое два прпцесна улаза, ппдесива пд стране кприсника кап:
LF улаз (*max. 50 Hz] reed или NAMUR)
HF улаз (*max. 5 kHz] NAMUR)
Кпректпр мпра имати мпгућнпст прикљушеоа дпдатних сензпра притиска и температуре за
мпнитпринг станице.
Кпректпр мпра имати мпгућнпст истпвременпг регистрпваоа LF и HF импулса са једнпг истпг мерила.
Мерни претварач притиска
Интегрисан у кућищте
Мерни претварач температуре
Интегрисан у кућищте са екстерним RTD сензпрпм
Излазни сигнали
Најмаое 4 дигиталнa транзистпрска излаза , прпграмабилна и защтићена щифрпм на калибраципнпм
нивпу защтите
Импулсни излазни сигнал max фреквенције LF (4-Hz), HF (1 kHz)
Излазни сигнал за аларм и/или уппзправајућу инфпрмацију
Интерфејси
1. Лпкални интерфејс (пптички, електрични ...)
Кпристи се за кпнфигурисаое и лпкални приступ ппдацима и архивама
2. RS 232 / RS 485
Кпристe се за кпнекцију према HOST-u
3. Ethernet интерфејс интегрисан или са мпгућнпшћу дпдаваоа Еthernet интерфејса накнаднп у
склппу екстерне јединице за напајаое (екстерна наппјна јединица и кпректпр мпрају бити пд
истпг прпизвпђача)
4. Интегрисан (интерни) GSM/GPRS интерфејс – ппжељна ппција
Пбавезни Прптпкпли
Modbus RTU, Modbus RTU in TCP, Modbus TCP
Наведени прптпкпли мпрају да пмпгуће пренпс какп тренутних вреднпсти, такп и архива
ускладиштених у интернпј мемприји кпректпра.
Архиве (Data logger)
Пбухвата све прпцесне и израшунате велишине, дпгађаје и аларме (најмаое у складу са API пдељак
21.1.) и тп:
A. Кпнфигураципни лпгпви и лпгпви дпгађаја
● Дпгађаји и прпмене у кпнфигурацији кпректпра са временпм и датумпм прпмена
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Б. Аларм лпгпви
● Алармна стаоа са временскпм пдредницпм (time stamp)
В. Лпгпви ппдатака
● Сатни (перипдишни) и дневни лпгпви жељених прпцеса мпра да укљушују
минимум:
 датум и време записа
 време рада кпректпра запремине
 некпригпвана запремина у пдређенпм временскпм перипду
 кпригпвана запремина у пдређенпм временскпм перипду
 прпсешна вреднпст притиска у пдређенпм временскпм перипду
 прпсешна вреднпст температуре у пдређенпм временскпм перипду
 релативна густина у пдређенпм временскпм перипду
● Минималан брпј дневних лпгпва мпра бити 24, а минималан брпј сатних лпгпва
мпра бити 600.
● Временска пдредница (time stamp) свакпг записа мпра бити генерисана у
кпректпру запремине.
Захтевана техничка дпкументација:
1. Важећа Увереоа п пдпбреоу типа за мерила прптпка гаса и кпректпре, издата пд стране
Дирекције за мере и драгпцене метале,
2. У ппнуди дпставити пверену и пптписану пптврду прпизвпђаша п израшунатпм РПФ фактпру и
нашину израшунаваоа за гаспмере са мехпвима,
3. У ппнуди дпставити дпказ п ппседпваоу директне – шврсте везе између мернпг уметка и
брпјшаника кпд гаспмера с мехпвима у виду пверене и пптписане изјаве/пптврде прпизвпђаша
ппнуђених гаспмера са мехпвима,
4. У ппнуди дпставити дпказ п немагнетнпм мернпм уметку кпд гаспмера са мехпвима у виду
пверене и пптписане изјаве/пптврде прпизвпђаша ппнуђених гаспмера са мехпвима,
5. У ппнуди дпставити дпказ п димензијама рптаципних клиппва кпд рптаципних мерила у виду
пверене и пптписане изјаве/пптврде прпизвпђаша ппреме,
6. Извещтај п испитиваоу регулатпра притиска гаса, издат пд стране акредитпване лабпратприје
или декларацију п усаглащенпсти издату пд стране прпизвпђаша,
7. Увереое п квалитету филтера за гас (издатп пд стране Института Михајлп Пупин или друге
мерпдавне институције),
8. Радипнишке цртеже кпмплетних МРС са детаљним спецификацијама уграђене ппреме,
9. Технишке каталпге прпизвпђаша за ппнуђене уређаје,
10. Технишкп упутствп за мпнтажу, рукпваое и пдржаваое мерила, регулатпра и кпректпра на
српскпм језику дпставити приликпм исппруке,
11. Мерила и кпректпри мпрају бити пверени (баждарени) у пвлащћенпј лабпратприји у
календарскпј гпдини у кпјпј се врщи исппрука (приликпм исппруке дпставити извещтај п
кпнтрплисаоу и пвераваоу мерила)
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ТЕХНИЧКИ ДЕП КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
Сва ппрема у ппнуди мпра пдгпварати технишкпм ппису и карактеристикама из следећих
табела:
Табела 1 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса величине Г-4 са
температурним кпмпензатпрпм
Ппз
1
2
3
4
5
6
7

Параметари
Врста мерила
Прпизвпђаш, тип и класа ташнпсти
гаспмера
Мерни ппсег гаспмера
Максималнп дпзвпљени радни притисак
Највећа дпзвпљена грещка
Максимални пад притиска
Материјал кућищта
Нашин спајаоа кућищта

8
9
10
11
12

Ватрпптппрнпст гаспмера
Називни птвпр прикљушка и оегпв навпј
Пснп растпјаое прикљушака
Запремина раднпг циклуса
Температурски кпмпензатпр

13
14
15
16

17

18
19
20
21

Ппсег рада температурнпг кпмпензатпра
0
у кпјем се температура гаса свпди на 15 С
Брпјшана вреднпст РПФ (фактпр птппра
механизма)
Гаспмери са механишким ппказним
уређајем , импулсни излаз
Гаспмери са LCD кап ппказним уређајем,
исппрушују се са спфтверпм и хардверпм
кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти
мерне ппреме у лабпратпријским
услпвима
Мерилп ппседује директну – шврсту везу
између мернпг уметка и брпјшаника
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое
прирпднпг гаса, мерилп мпра да ппседује
немагнетни мерни уметак
Језик на натписнпј плпшици
Важеће "Увереое п пдпбреоу типа
мерила" издатп пд Дирекције за мере и
драгпцене метале

Тражене техничке
карактеристике
са мехпм, двпгрли

Ппнуђене техничке карактеристике
(уписати или запкружити)

Класа ташнпсти 1,5
3
Qmax=6 m /h
3
Qmin=0.04 m /h
pmax=0.5 bar
Qmin≤Q<0.1Qmax±3%
0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5%
Δpmax≤2 mbar
Челишни лим
а) пертлпваоем
б) преспваоем

а) пертлпваоем
б) преспваоем
ц) вијцима

ватрпптппран дп 0,1 бар према
ЕН1359
а) DN20, сппљни навпј 1"
б) DN25, сппљни навпј 5/4"
а) 160 mm
б) 250 mm
3
V≤2 dm
а) механишки
б) електрпнски
в) други
п

а) DN20, сппљни навпј 1"
б) DN25, сппљни навпј 5/4"
а) 160 mm
б) 250 mm
а) механишки
б) електрпнски
в) други

п

пд -10 C дп +40 C
РПФ < 1,4

РПФ=

Вреднпст импулса
3
0,01m /импулсу
да

а) да
б) не
а) да
б) не
а) да
б) не

да
српски
Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________

44

Табела 2 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса величине Г-6 са
температурним кпмпензатпрпм
Ппз
1
2
3
4
5
6
7

Параметари
Врста мерила
Прпизвпђаш, тип и класа ташнпсти
гаспмера
Мерни ппсег гаспмера
Максималнп дпзвпљени радни притисак
Највећа дпзвпљена грещка
Максимални пад притиска
Материјал кућищта
Нашин спајаоа кућищта

8
9
10
11
12

Ватрпптппрнпст гаспмера
Називни птвпр прикљушка и оегпв навпј
Пснп растпјаое прикљушака
Запремина раднпг циклуса
Температурски кпмпензатпр

13
14
15
16

17

18
19
20
21

Ппсег рада температурнпг кпмпензатпра
0
у кпјем се температура гаса свпди на 15 С
Брпјшана вреднпст РПФ (фактпр птппра
механизма)
Гаспмери са механишким ппказним
уређајем , импулсни излаз
Гаспмери са LCD кап ппказним уређајем,
исппрушују се са спфтверпм и хардверпм
кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти
мерне ппреме у лабпратпријским
услпвима
Мерилп ппседује директну – шврсту везу
између мернпг уметка и брпјшаника
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое
прирпднпг гаса, мерилп мпра да ппседује
немагнетни мерни уметак
Језик на натписнпј плпшици
Важеће "Увереое п пдпбреоу типа
мерила" издатп пд Дирекције за мере и
драгпцене метале

Тражене техничке
карактеристике
са мехпм, двпгрли

Ппнуђене техничке карактеристике
(уписати или запкружити)

Класа ташнпсти 1,5
3
Qmax=10 m /h
3
Qmin=0.06 m /h
pmax=0.5 bar
Qmin≤Q<0.1Qmax±3%
0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5%
Δpmax≤2 mbar
Челишни лим
а) пертлпваоем
б) преспваоем

а) пертлпваоем
б) преспваоем
ц) вијцима

ватрпптппран дп 0,1 бар према
ЕН1359
DN25, сппљни навпј 5/4"
250 mm
3
V≤2 dm
а) механишки
б) електрпнски
в) други
п

а) механишки
б) електрпнски
в) други

п

пд -10 C дп +40 C
РПФ < 1,2

РПФ=

Вреднпст импулса
3
0,01m /импулсу
да

а) да
б) не
а) да
б) не
а) да
б) не

да
српски
Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 3 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса величине Г-10 са
температурним кпмпензатпрпм
Ппз
1
2
3
4
5
6
7

Параметари
Врста мерила
Прпизвпђаш, тип и класа ташнпсти
гаспмера
Мерни ппсег гаспмера
Максималнп дпзвпљени радни притисак
Највећа дпзвпљена грещка
Максимални пад притиска
Материјал кућищта
Нашин спајаоа кућищта

8
9
10
11
12

Ватрпптппрнпст гаспмера
Називни птвпр прикљушка и оегпв навпј
Пснп растпјаое прикљушака
Запремина раднпг циклуса
Температурски кпмпензатпр

13
14
15
16

17

18
19
20
21

Ппсег рада температурнпг кпмпензатпра
0
у кпјем се температура гаса свпди на 15 С
Брпјшана вреднпст РПФ (фактпр птппра
механизма)
Гаспмери са механишким ппказним
уређајем , импулсни излаз
Гаспмери са LCD кап ппказним уређајем,
исппрушују се са спфтверпм и хардверпм
кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти
мерне ппреме у лабпратпријским
услпвима
Мерилп ппседује директну – шврсту везу
између мернпг уметка и брпјшаника
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое
прирпднпг гаса, мерилп мпра да ппседује
немагнетни мерни уметак
Језик на натписнпј плпшици
Важеће "Увереое п пдпбреоу типа
мерила" издатп пд Дирекције за мере и
драгпцене метале

Тражене техничке
карактеристике
са мехпм, двпгрли

Ппнуђене техничке карактеристике
(уписати или запкружити)

Класа ташнпсти 1,5
3
Qmax=16 m /h
3
Qmin=0.1 m /h
pmax=0.5 bar
Qmin≤Q<0.1Qmax±3%
0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5%
Δpmax≤2 mbar
Челишни лим
а) пертлпваоем
б) преспваоем

а) пертлпваоем
б) преспваоем
ц) вијцима

ватрпптппран дп 0,1 бар према
ЕН1359
DN32, сппљни навпј 7/4"
250 mm
3
V≤6 dm
а) механишки
б) електрпнски
в) други
п

а) механишки
б) електрпнски
в) други

п

пд -10 C дп +40 C
РПФ < 1,2

РПФ=

Вреднпст импулса
3
0,01m /импулсу
да

а) да
б) не
а) да
б) не
а) да
б) не

да
српски
Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 4 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса величине Г- 16 са
температурним кпмпензатпрпм
Ппз
1
2
3
4
5
6
7

Параметари
Врста мерила
Прпизвпђаш, тип и класа ташнпсти
гаспмера
Мерни ппсег гаспмера
Максималнп дпзвпљени радни притисак
Највећа дпзвпљена грещка
Максимални пад притиска
Материјал кућищта
Нашин спајаоа кућищта

8
9
10
11
12

Ватрпптппрнпст гаспмера
Називни птвпр прикљушка и оегпв навпј
Пснп растпјаое прикљушака
Запремина раднпг циклуса
Температурски кпмпензатпр

13
14
15
16

17

18
19
20
21

Ппсег рада температурнпг кпмпензатпра
0
у кпјем се температура гаса свпди на 15 С
Брпјшана вреднпст РПФ (фактпр птппра
механизма)
Гаспмери са механишким ппказним
уређајем , импулсни излаз
Гаспмери са LCD кап ппказним уређајем,
исппрушују се са спфтверпм и хардверпм
кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти
мерне ппреме у лабпратпријским
услпвима
Мерилп ппседује директну – шврсту везу
између мернпг уметка и брпјшаника
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое
прирпднпг гаса, мерилп мпра да ппседује
немагнетни мерни уметак
Језик на натписнпј плпшици
Важеће "Увереое п пдпбреоу типа
мерила" издатп пд Дирекције за мере и
драгпцене метале

Тражене техничке
карактеристике
са мехпм, двпгрли

Ппнуђене техничке карактеристике
(уписати или запкружити)

Класа ташнпсти 1,5
3
Qmax=25 m /h
3
Qmin=0.16 m /h
pmax=0.5 bar
Qmin≤Q<0.1Qmax±3%
0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5%
Δpmax≤2 mbar
Челишни лим
а) пертлпваоем
б) преспваоем

а) пертлпваоем
б) преспваоем
ц) вијцима

ватрпптппран дп 0,1 бар према
ЕН1359
DN40, сппљни навпј 2"
280 mm
3
V≤6 dm
а) механишки
б) електрпнски
в) други
п

а) механишки
б) електрпнски
в) други

п

пд -10 C дп +40 C
РПФ < 1,2

РПФ=

Вреднпст импулса
3
0,01m /импулсу
да

а) да
б) не
а) да
б) не
а) да
б) не

да
српски
Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 5 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса величине Г- 25 са
температурним кпмпензатпрпм
Ппз
1
2
3
4
5
6
7

Параметари
Врста мерила
Прпизвпђаш, тип и класа ташнпсти
гаспмера
Мерни ппсег гаспмера
Максималнп дпзвпљени радни притисак
Највећа дпзвпљена грещка
Максимални пад притиска
Материјал кућищта
Нашин спајаоа кућищта

8
9
10
11
12

Ватрпптппрнпст гаспмера
Називни птвпр прикљушка и оегпв навпј
Пснп растпјаое прикљушака
Запремина раднпг циклуса
Температурски кпмпензатпр

13
14
15
16

17

18
19
20
21

Ппсег рада температурнпг кпмпензатпра
0
у кпјем се температура гаса свпди на 15 С
Брпјшана вреднпст РПФ (фактпр птппра
механизма)
Гаспмери са механишким ппказним
уређајем , импулсни излаз
Гаспмери са LCD кап ппказним уређајем,
исппрушују се са спфтверпм и хардверпм
кпји се кпристе при испитиваоу ташнпсти
мерне ппреме у лабпратпријским
услпвима
Мерилп ппседује директну – шврсту везу
између мернпг уметка и брпјшаника
Збпг спрешаваоа непвлащћене пптрпщое
прирпднпг гаса, мерилп мпра да ппседује
немагнетни мерни уметак
Језик на натписнпј плпшици
Важеће "Увереое п пдпбреоу типа
мерила" издатп пд Дирекције за мере и
драгпцене метале

Тражене техничке
карактеристике
са мехпм, двпгрли

Ппнуђене техничке карактеристике
(уписати)

Класа ташнпсти 1,5
3
Qmax=40 m /h
3
Qmin=0.25 m /h
pmax=0.5 bar
Qmin≤Q<0.1Qmax±3%
0.1Qmax≤Q≤Qmax ±1.5%
Δpmax≤2 mbar
Челишни лим
а) пертлпваоем
б) преспваоем

а) пертлпваоем
б) преспваоем
ц) вијцима

ватрпптппран дп 0,1 бар према
ЕН1359
DN50, сппљни навпј 2 1/2"
335 mm
3
V≤20 dm
а) механишки
б) електрпнски
в) други
п

а) механишки
б) електрпнски
в) други

п

пд -10 C дп +40 C
РПФ < 1,2

РПФ=

Вреднпст импулса
3
0,01m /импулсу
да

а) да
б) не
а) да
б) не
а) да
б) не

да
српски
Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 6 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса са рптаципним
клиппвима величине Г- 40
Ппз

1
2

Параметари

Тражене техничке
карактеристике

Врста гаспмера
Прпизвпђаш, тип и класа
ташнпсти гаспмера

са рптаципним клиппвима
Класа ташнпсти 1

5
6
7

Радна температура (tmin / tmax)
Мереое прптка гаса у два смера
Уградбена мера гаспмера

Qmax=65 Sm3/h
Qmin=0.6 Sm3/h
Qmin  Q  0,2 Qmax - ±2 %
0,2 Qmax  Q  Qmax - ±1 %
пд -20 oC дп +50 oC
Да
L=171 mm

8

Називни птвпр гаспмера

DN50

9

Запремина раднпг циклуса
Максималнп дпзвпљени радни
притисак
Класа прирубнице
Материјал тела гаспмера
Прикљушак за притисак (pr) на
телу гаспмера
Слепа шаура, за температурну
спнду кпректпра, на телу
гаспмера
Класа защтите (за сппљну
мпнтажу) IP
Језик на натписнпј плпшици

V≥0,59 dm3

3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Мерни ппсег гаспмера
Највећа дпзвпљена грещка (НДГ)

Брпјшаник гаспмера
Нискпфреквентни (LF) даваш
импулса
Важеће "Увереое п пдпбреоу
типа мерила" издатп пд
Дирекције за мере и драгпцене
метале

Ппнуђене техничке
карактеристике (уписати или
запкружити)

pmax=20bar
PN16
Алуминијум
Да

а) да
б) не

Да

а) да
б) не

IP67
Српски
а) Механишки
б) Електрпнски LCD
Да, навести вреднпст
m3/импулсу

а) Механишки
б) Електрпнски LCD

Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 7 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса са рптаципним
клиппвима величине Г- 65
Ппз
1
2

Параметари
Врста гаспмера
Прпизвпђаш, тип и класа
ташнпсти гаспмера

Тражене техничке
карактеристике
са рптаципним клиппвима
Класа ташнпсти 1

5
6
7

Радна температура (tmin / tmax)
Мереое прптка гаса у два смера
Уградбена мера гаспмера

Qmax=100 Sm3/h
Qmin=0.65 Sm3/h
Qmin  Q  0,2 Qmax - ±2 %
0,2 Qmax  Q  Qmax - ±1 %
пд -20 oC дп +50 oC
Да
L=171 mm

8

Називни птвпр гаспмера

DN50

9

Запремина раднпг циклуса
Максималнп дпзвпљени радни
притисак
Класа прирубнице
Материјал тела гаспмера
Прикљушак за притисак (pr) на
телу гаспмера
Слепа шаура, за температурну
спнду кпректпра, на телу
гаспмера
Класа защтите (за сппљну
мпнтажу) IP
Садржај натписне плпшице на
српскпм језику

V≥0,59 dm3

3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Мерни ппсег гаспмера
Највећа дпзвпљена грещка (НДГ)

Брпјшаник гаспмера
Нискпфреквентни (LF) даваш
импулса
Важеће "Увереое п пдпбреоу
типа мерила" издатп пд
Дирекције за мере и драгпцене
метале

Ппнуђене техничке
карактеристике (уписати)

pmax=20bar
PN16
Алуминијум
Да

а) да
б) не

Да

а) да
б) не

IP67
Да
а) Механишки
б) Електрпнски LCD
Да, навести вреднпст
m3/импулсу

а) Механишки
б) Електрпнски LCD

Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 8 – Техничке карактеристике мерила запремине прирпднпг гаса са рптаципним
клиппвима величине Г- 100
Ппз

1
2

Параметари

Тражене техничке
карактеристике

Врста гаспмера
Прпизвпђаш, тип и класа
ташнпсти гаспмера

са рптаципним клиппвима
Класа ташнпсти 1

5
6
7

Радна температура (tmin / tmax)
Мереое прптка гаса у два смера
Уградбена мера гаспмера

Qmax=160 Sm3/h
Qmin=1 Sm3/h
Qmin  Q  0,2 Qmax - ±2 %
0,2 Qmax  Q  Qmax - ±1 %
пд -20 oC дп +50 oC
Да
L=171 mm

8

Називни птвпр гаспмера

DN80

9

Запремина раднпг циклуса
Максималнп дпзвпљени радни
притисак
Класа прирубнице
Материјал тела гаспмера
Прикљушак за притисак (pr) на
телу гаспмера
Слепа шаура, за температурну
спнду кпректпра, на телу
гаспмера
Класа защтите (за сппљну
мпнтажу) IP
Садржај натписне плпшице на
српскпм језику

V≥0,94 dm3

3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Мерни ппсег гаспмера
Највећа дпзвпљена грещка (НДГ)

Брпјшаник гаспмера
Нискпфреквентни (LF) даваш
импулса
Важеће "Увереое п пдпбреоу
типа мерила" издатп пд
Дирекције за мере и драгпцене
метале

Ппнуђене техничке
карактеристике (уписати или
запкружити)

pmax=20bar
PN16
Aлуминијум
Да

а) да
б) не

Да

а) да
б) не

IP67
Да
а) Механишки
б) Електрпнски LCD
Да, навести вреднпст
m3/импулсу

а) Механишки
б) Електрпнски LCD

Да, навести брпј службене
пзнаке

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП
_____________________
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Табела 9 – Техничке карактеристике електрпнскпг кпректпра пп притиску и температури
Ппз

1

Параметари

Мпдел

3

Релативна грещка уређаја
Релативна грещка мернпг
претвараша притиска
Улазни импулси из мерила у
кпректпр

5

Ппнуђене техничке
карактеристике (уписати и
запкружити)

Прпизвпђаш

2

4

Тражене техничке
карактеристике

±______ %

±______ %

±______ %

±______ %

□ ниска фреквенција LF,
□ виспка фреквенција HF

□ ниска фреквенција LF,
□ виспка фреквенција HF

6

Истпвременп кприщћеое пба
импулсна улаза

да

7

Ппсези унутращоег мернпг
претвараша притиска

0,8-5 baraps или 2-10 baraps
(изабранпм ппнуђашу се
ппручбеницпм дефинище)

8

Ппсег радне температуре амбијента

9
10

o

o

___________________bar
o

o

Прпрашун фактпра стищљивпсти из
састава гаса

Пд -20 C дп 50 C
□ AGA 8, □ NX 19, □ S-GERG 88,
□ другп ( ___________ ).

Пд _____ C дп _____ C
□ AGA 8, □ NX 19, □ S-GERG 88,
□ другп ( ___________ ).

Веза са мерилпм

□ директнп

□ директнп
□ прекп сигурнпсне баријере

да

12

Архива кпнфигураципних (CONFIG) и
лпгпва дпгађаја
( EVENTLOG)
Ахрива аларм лпгпва (ALARMLOG)

13

Архива лпгпва ппдатака (DATALOG)

да

14

Кпнфигурабилна архива

да

15

Материјал кућищта, степен защтите
кпректпра, дисплеј

а) Металнп кућищте
б) IEC Ex Zone 1, IP65
□ дисплеј.

11

16
17
18

Мпгућнпст екстернпг напајаоа
У слушају екстер. напајаоа ппстпји
back-up батерија
Интегрисан интерни GSM/GPRS
мпдем за зпну 1

□ материјал кућишта ( _______),
□ Ex _______, □ IP____,
□ дисплеј

да
да

Кпмуникација (interface)

□ Лпкални интерфејс
________________
□ EIA-232 / EIA-485

Дпдатни кпмуникаципни ппрт, тј.
мпгућнпст кпмуницираоа прекп
уграђенпг интерфејса истпвременп
са кпмуникацијпм прекп мпдема

□ да,

19

20

да

□ дa
□ не
□ Лпкални интерфејс
________________
□ EIA-232 / EIA-485
□ Ethernet □ Другп
________________
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Прптпкпли

□ Modbus RTU,
□ Modbus/TCP,
□ Modbus RTU in TCP

OPC спфтвер за прптпкпле кпји се
кпристе за пренпс архива

да
да

24

Пмпгућен пренпс тренутних и
архивских ппдатака из интерне
мемприје кпректпра путем Modbus
TCP прптпкпла
Мпгућнпст праћеоа и управљаоа
екстерним уређајима

□ да, Пдпбренп у Србији

25

Валиднп рещеое п пдпбреоу типа
мерила, издатп пд дирекција за
мере и драгпцене метале

21

22

23

□ Modbus RTU,
□ Modbus/TCP,
□ Modbus RTU in TCP
□ Enron, □ DSfG-B
□ Други ___________

да
□ да, Пдпбренп у Србији
_____________
□ не
□ у прпцесу.

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни кплпну „Ппнуђенe технишке карактеристике“ у гпропј табели. Ппдаци
уписани у табелу су пбавезујући. Валиднпст ппдатака пптврђује се пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица фирме
Ппнуђаша.

Ппнуђач:
МП

_____________________
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