
ЈКП »ВОДОВОД-ШАБАЦ«
ул. Ослобођења 62 Шабац
Број:4595  /5
Датум:2  8  .0  9  .2018

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Наручилац ЈКП “Водовод – Шабац” Шабац упућује:

1. Позив за подношење понуда у отвореном поступку за набавку радова 
Ширење секундарне канализационе мреже Табановачки пут

Наручилац, ЈКП  „Водовод-Шабац“ Шабац, Ослобођења 62, позива сва  заинтересована
лица  да поднесу понуде за јавну набавку радова- Ширење секундарне канализационе мреже
Табановачки пут-  у отвореном поступку.

1.1- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
назив: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац 
адреса: Ослобођења 62
место и поштански број: Шабац 15000
тел: 015-347-611
интернет адреса: www.vodovodsabac.rs
е-маил: jkp@vodovodsabac.rs
контакт особа : Зоран Кузмановић

1.2 – ВРСТА ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке – отворени поступак - радови

1.2.1  – ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови - Ширење секундарне канализационе мреже Табановачки
пут,

Редни број јавне набавке: 59/2018
Назив и ознака из општег речника набавке: 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду
и канализацију
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.2.2. - ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Техничке спецификације предмета јавне набакве дефинисане конкурсном документацијом .

1.2.3. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право  учествовања имају сви заинтересовани понуђачи  који  поднесу доказе  о  испуњености
обавезних услова из члана 75.  Закона о јавним набавкама и додатне услове који су у складу са
чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом.
Понуде се подносе у скаду са конкурсном документацијом  и Законом о јавним набавкама.

1.2.4. - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Допунски  критеријум:  У  ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  истом  укупном  ценом  радова
наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача чија је вредност
референци већа.
1.2.5. - УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање  ће  се  вршити  у  року од  45  дана  од  дана  испостављања  привремених  и  окончане
ситуације.
Понуде са варијантама нису дозвољене.



1.3.1. -  ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Тендерска документација се може преузети на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту 
наручиоца. 

1.3.2.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ТОМЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ
САСТВАЉАЊУ  СВОЈЕ  ПОНУДЕ  ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ  КОЈЕ  ПРОИЗИЛАЗЕ  ИЗ
ВАЖЕЋИ ПРОПИСА  -  АДРЕСА  И ИНТЕРНЕТ  АДРЕСА  ДРЖАВНОГ  ОРГАНА  ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ,ОДНОСНО  ОРГАНА  ИЛИ  СЛУЖБЕ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ.:
Пореска управа РС ( Министарство финансија и привреде)- http://www.poreskauprava.gov.rs   
Завод за социјално осигурање - http://www.zso.gov.rs   
Министарство рада, запошљавања борачка и социјална питања – http://www.minrzs.gov.rs
Министарство рударства и енергетике: http://www.mre.gov.rs/   
Агенција за заштиту животне средине: http://www.sepa.gov.rs   
1.3.3. -НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде  се  достављају  у  затвореној  и  запечаћеној  коверти,  лично  или  поштом,  на  адресу
наручиоца ЈКП« Водовод-Шабац« Шабац, ул. Ослобођења бр. 62, 15000 Шабац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку бр. 59/2018 – Не отварати. 
Подносилац  понуде  је  дужан  да  на  коверти  и  предвиђеном  обрасцу  назначи  назив,  адресу,
телефон и особу за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда је  30 дана од дана  објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки без обзира на начин достављања, до 12 часова, на адресу наручиоца.

1.3.4. -ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 29.10.2018 године у 13: 00 часова у просторијама наручиоца.
Овлашћени представници понуђача који желе да присуствују јавном отварању подносе писмено
пуномоћје комисији за јавну набавку наручиоца .
Неблаговремено  пристигле  понуде  неће  бити  разматране  и  неотворене  и  запечаћене  биће
враћене. 

1.3.5. - ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

1.3.6. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач  којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
1.4.1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи могу
тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на
адресу  наручиоца  уз  напомену  - Захтев  за  додатне  информације  и  објашњења  –јавна
набавка – 59/2018 - Ширење секундарне канализационе мреже Табановачки пут.

   
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mre.gov.rs/
http://www.zso.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/

