
Позив за подношење понуда   JН 10/2019 
ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац 
Шабац, ул. Ослобођења 62 
Датум:23.07.2019. године 
Завoдни број: 5478/5 
 

На основу члана 55. тав 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним                     
набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 68/15), ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац, ул. Ослобођења 62.,             
објављује 

 
ПОЗИВ 

за подношење понуде 
јавне набавке у отвореном поступку  ЈН бр. 29/2019 

 
СЕКУНДАРНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У ПРИГРАДСКИМ И ГРАДСКИМ МЗ – 

БЛОК УЛИЦА У ПОЦЕРСКОМ ПРИЧИНОВИЋУ 
 
 

1. –  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
1.1. Назив наручиоца: ЈКП „ Водовод-Шабац“ Шабац  
1.2. Адреса наручиоца: Ослобођења 62 
- Место и поштански број: Шабац 15000 
1.3. Интернет адреса: www.vodovodsabac.rs  
 
2. – ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавна предузећа – локална самоуправа 
 
3. – ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
– Поступак јавне набавке у отвореном поступку – радови 
 
4.  – ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови -  Секундарна канализациона мрежа у приградским и 
градским МЗ – Блок улица у Поцерском Причиновићу 
 Редни број јавне набавке: 29/2019 
Назив и ознака из општег речника набавке: 452313000 – радови на изградњи цевовода за воду и 
канализацију;  
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова. Набавка ће се              
одвијати у периоду од 1 (једне) годинe од дана потписивања уговора, односно до утрошка средстава               
предвиђених планом јавних набавки. 
 
5. – БРОЈ ПАРТИЈА, УКОЛИКО СЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКУЈЕ У ВИШЕ            
ПАРТИЈА: Предметна набавка није обликована по партијама 
  
6. – ПОСЕБНА НАПОМЕНА АКО ЈЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РЕЗЕРВИСАН ЗА            
УСТАНОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ ПРЕВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ЗА РАДНО       
ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ     
ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 
– Предметна јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за             
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 
 
7. – У СЛУЧАЈУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ И ОСНОВ ИЗ            
ЗАКОНА 
/ 
 
8. – АКО СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ          
СПОРАЗУМА 
/ 

http://www.vodovodsabac.rs/
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9. – У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОНУДЕ, ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ         
ЛИЦИТАЦИЈЕ ИЛИ СИСТЕМА ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О         
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ НАРУЧИОЦА И НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ      
УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ: 
/ 
 
10.– У СЛУЧАЈУ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ РОК ТРАЈАЊА         
СИСТЕМА 
/ 
 
11. – У СЛУЧАЈУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ПРОЦЕНАТ          
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
/ 
 
12. – КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
12.1. – Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена            
цена“.  
12.2. – Допунски критеријум: У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији              
када две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда               
понуђача који је дао дужи рок плаћања. У случају да су понуђачи дали исти рок плаћања, избор                 
најповољније понуде извршиће се помоћу жребања на које ће бити позвани и обавештени             
представници понуђача. 
 
13. – НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ        
АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА 
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу јавних           
набавки: http://www.portal.ujn.gov.rs  , као и на интернет страници наручиоца: www.vodovodsabac.rs 
 
14. – 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 РС)- http://www.poreskauprava.gov.rs 
Завод за социјално осигурање - http://www.zso.gov.rs 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – http://www.minrzs.gov.rs 
Министарство рударства и енергетике: http://www.merz.gov.rs/ 
Агенција за заштиту животне средине: http://www.sepa.gov.rs 
 
15. – НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
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. 29/2019 – СЕКУНДАРНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА У ПРИГРАДСКИМ 
И ГРАДСКИМ МЗ – БЛОК УЛИЦА У ПОЦЕРСКОМ ПРИЧИНОВИЋУ -  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 без обзира на начин достављања је 30 дана од дана објављивања позив за                 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, то јест до 26.08.2019.године до 12 часова, на адресу               
наручиоца. 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. Понуде са варијантама нису дозвољене. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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16. – МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда,            
26.08.2019.године у 12:30 часова у просторијама наручиоца. Неблаговремено пристигле понуде неће           
бити разматране и биће враћене неотворене и запечаћене са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
17. - УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У          
ПОТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Отварање понуда је јавно и може јој присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања              
понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача          
су дужни да Комисији за предметну јавну набавку предају писмена овлашћења непосредно пре             
отварања понуда. 
 
18. – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
-18.1.Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења              
уговора. 
-18.2 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. 
 
19.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
19.1. - Контакт особа:  
Владимир Недељаковић дипл.инж.грађ 
Александар Максимовић дипл.инж.маш 
Горан Ћорилић дипл.инж.грађ 
Душко Јеликић дипл.инж.грађ 
Зоран Кузмановић дипл.правник 
Марко Вулетић дипл.правник 
тел: 015-347-611 
е-маил: jkp@vodovodsabac.rs и javnenabavke@vodovodsabac.rs  
19.2. – 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              
29/2019 Секундарна канализациона мрежа у приградским и градским МЗ – Блок улица у             
Поцерском Причиновићу. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                     ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац 
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