
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 Наручилац: ЈП ''Водовод'' Врање  
 Адреса: Београдска бр. 63 
 e-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs 
 Матични број: 07226560 
 ПИБ: 100403773 
 Интернет страница наручиоца: www.vodovodvranje.rs 
 

 

 2. Врста поступка јавне набавке 

 Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку , у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

 3. Предмет јавне набавке 

 Јавна набавка добара у отвореном поступку  10-У/2021 – Технички пријем постројења 

отпадних вода 

 Ознака из општег речника набавке: 71300000 -  Техничке услуге 

 

 

 4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

mailto:vodovodvranje@vodovodvranje.rs
http://www.vodovodvranje.rs/


 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 
 Предмет јавне набавке бр.  10-У/2021 су услуге Технички пријем постројења отпадних 

вода  

  Ознака из општег речника: 71300000 - Техничке услуге 

                                                                   

          РОК ПЛАЋАЊА  је 45 дана од дана испостављања захтеване документације. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Извршилац се обавезује да по потписивању уговора по позиву наручиоца приступи  и 

заврши Технички пријем постројења отпадних вода   у року не дужем од 30 дана. 

Рок за извршење услуге се изражава целим бројевима (1 дан, 2 дана и сл.) Наручилац неће 

прихватати рок за испоруку изражен речима типа: одмах, од – до,  и све такве понуде биће 

одбијене као неприхватљиве. 

 

                                                                                                                                                                                                        

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мења 

 

 



 Услови 

Кадровски капацитети 

Испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет понуђачу овом поступку 

јавне набавке доказује да има довољан број запослених или радн ангажованих стручних лица за 

област која је предмет набавке, и то: 

1. 1 (један) дипломирани грађевински инжењер(или мастер) конструктивног смера са 

важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије ( у даљем тексту ИКС) ИКС  310 

или 410; 

2. 1 (један) дипломирани грађевински инжењер(или мастер) хидро техничког смера са 

важећом лиценцом ИКС 313 или 314 или 413 или 414; 

3. 1 ( један) дипломирани инжењер технологије ( или мастер) са важећом лиценцом 

ИКС 371 или 475; 

4. 1 ( један) дипломирани машински инжењер (или мастер) са важећом лиценцом ИКС 

332 или 432; 

5. 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике ( или мастер9 са важећом 

лиценцом ИКС 350 или 450; 

6. 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике ( или мастер) са важећом лиценцом 

ИКС 353 или 453; 

 

Докази: 

- Копије одговарајућих лиценци које су наведене 

- Копије уговора о радном ангажовању; 
 

 

 

 

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач  је дужан да на дан закључења уговора наручиоцу преда безусловну, бланко 

соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и копију депо картона, са клаузулом 

„неопозива“, „без приговора“ и „на први позив платива“ у висини од 10% од укупно уговорене 

цене без ПДВ-а, са роком важности који је за 30 дана дужи од рока важења уговора.  

Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани 

понуђач мора доставити и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од пословне банке 

понуђача. 

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни 

са извршењем уговорних обавеза, наручилац је овлашћен да активира меницу. 

 


