
Назив и адреса наручиоца : ЈКП „Водовод Златибор“, ул. А. Карађорђевиђа 6 А, 31310 Чајетина  

Интернет страница наручиоца :  www.vodovod-zlatibor.org 

Врста наручиоца: Јавно предузеће, локална самоуправа. 

Број : 2470 

Датум : 12.07.2017.године 

                                                                                    
На основу члана 32. 55.,57. и 60. ЗЈН (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) и Одлуке 

број 2466 од 12.07.2017. год. о  покретању поступка јавне набавке Наручилац објављује : 

 

                                                        ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке :  ЈНВВ-д 08/17 Водоводне PЕ цеви 

                                                                              

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени, по партијама. 

2.Врста предмета: Добра. 

3.Назив предмета набавке и ознака из ОРН :  Цеви – 44163100 

4.Предмет јавне набавке ЈНВВ-д  08/17 су водоводне PЕ (полиетиленске) цеви.   

  Набавка је обликована у 2 партијe што је детаљно дефинисано у конкурсној документацији.  

  Понуда се може поднети за једну или обе партије.                                                         

5. Право на учешће у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове из чл. 75., услове из 

чл. 80. и 81. ЗЈН као и друге услове из конкурсне документације, што се доказује у складу са чл.77.и 79. 

ЗЈН и упутствима из конкурсне документације. 

6. Критеријум за доделу уговора за сваку партију је најнижа понуђена (укупна) цена, без ПДВ-а.  

Уговори се додељују посебно за сваку партију.Уговори се закључују на износ процењене вредности 

партије по јединичним ценама из понуде изабраног понуђача.   

7. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију понуђачи могу преузети путем интернета  

 са Портала јавних набавки и са интернет странице Наручиоца. 

8. Начин подношења понуде: 

1) Понуда се подноси у складу са упутствима из конкурсне документације, у затвореној коверти или 

кутији која се адресира и означава на следећи начин:  

  На предњој страни коверте/кутије наводи се :  

                                                                ЈКП"Водовод Златибор“ 

                                                   ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина, 

 

                                      ПОНУДА ЗА ЈНВВ-д  08/17 Водоводне PЕ цеви             

                                                                    - НЕ ОТВАРАТИ –  

а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, као и име и број телефона особе за контакт.   

2) Понуда се може поднети :  

1/непосредно, предајом понуде у пословним просторијама Наручиоца у Чајетини, А.Карађорђевића 6а, у 

пријемној служби, одн. канцеларији секретарице Наручиоца; 

2/ путем поште на адресу : ЈКП"Водовод Златибор" ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина.     

9.Понуда са варијантама није дозвољена.Понуђач  може поднети највише једну понуду. 

10. 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. 

11. Рок за подношење понуда је 21.08.2017. године, до 12,00 сати. Уколико понуда стигне код 

наручиоца по истеку овог рока понуда је неблаговремена. У року за подношење понуда понуђач може 

да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

12. Отварање понуда обавиће се 21.08.2017.год., са почетком у 12,30 часова у просторијама 

Наручиоца на напред наведеној адреси без посебног позивања понуђача. Поступак отварања понуда 

спроводи Комисија Наручиоца у предметном поступку јавне набавке.  

13.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати 

само законски заступници и овлашћени представници понуђача, на начин и у складу са упутством из 

конкурсне документације. 

14. Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуда. Одлуку 

Наручилац објављује на Порталу јавних набавки  у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 

15. Контакт : Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org ; Тел./факс : 031/38-31-805. 

     Бојана Дабић 062/8849-068, Драгослав Кићановић 062/88 49 161. 

  

http://www.vodovod-zlatibor.org/

