
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 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 

 

 

  Врста поступка јавне набавке 

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

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

  Предмет јавне набавке 

 Јавна набавка добара у отвореном поступку  6-У/2021 – Снимање профила за 

праћење засипања акумулације 

 Ознака из општег речника набавке: 

                        71251000 – Архитектонске , техничке и геодетске услуге 

  Циљ поступка 

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

 

                                                                                                         

РОК ПЛАЋАЊА  је 45 дана од дана испостављања исправне фактуре и извештаја. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.  
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 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Рок за израду предметног Извештаја је најкасније  шест месеци од дана потписивања 

уговора. Извештај се доставља Наручиоцу у три штампана и у једном електронском 

примерку. 

 

 

Рок за извршење услуге се изражава целим бројевима (1 дан/месец, 2 дана/месеца и 

сл.) Наручилац неће прихватати рок за извршење услуге изражен речима типа: одмах, од – 

до,  и све такве понуде биће одбијене као неприхватљиве. 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За озбиљност понуде 
 

Понуђач је у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница,оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено 

попуњено и оверено менично овлашћење. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 

од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Рок важења менице за озбиљност понуде мора бити једнак понуђеном року важења 

понуде. 

 

 

Наручилац ће уновчити бланко меницу за озбиљност понуде  дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду, или  

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише исти. 

Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења уговора. 

Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

 

За добро извршење посла 

Изабрани понуђач-испоручилац  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 истека рока уговора, које ће наручилац вратити изабраном понуђачу у року од 10 

(десет) дана након истека уговора. 



Уколико изабрани понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења 

уговора о јавној набавци, наручилац је овлашћен да не закључи уговор, поништи одлуку о 

додели уговора и уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу.  

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. 

 

 

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 мењати.  

 

 

    Услови за учешће у предметном поступку 

Технички  капацитети 

Списак пружених услуга: 

1. Најмање 2 (две) услуге о:  извршеном геодетском мерењу за потребе праћења 

наноса у зони акумулације или снимање профила за праћење засипања 

акумулације или  геодетског осматрања бране за насуте бране са глиненим 

језгром, висине преко 90 м, у последње три године од дана објављивања позива 

на порталу; 

 

Доказ: Привредни субјекат дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 

поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, 

којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од 

понуђача  који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 Овај критеријум доказује се достављањем: 



Потврде – Референце о добро изведеним услугама, издате од стране наручиоца код кога су 

пружене услуге. Потврде мораје да садрже најмање следеће податке : назив референтног 

наручиоца и лице за контакт (име и презиме, број телефона  и е-маил адресу), назив 

привредног субјекта,број и датум уговора по коме су пружене услуге, окончане ситуације 

(фактуре) из којих се недвосмислено може утврдити обим и врста пружених услуга.  

 

Кадровски капацитети/ Техничка лица или тела за контролу квалитета 

Да привредни субјекат има запослене или радно ангажоване по основу другог ангажовања 

ван радног односа  , најмање следеће извршиоце: 

- 1(једно)лице са са лиценцом ИКС 372   

- 1(једно)лице са са лиценцом ИКС 314   

- 1(једно)лице са са лиценцом ИКС 313   

 

Доказ: Привредни субјекат дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 

поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од 

понуђача  који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 Овај критеријум доказује се достављањем: 

- Фотокопије важећег уговора о ангажовању 

- Копије важећих лиценци  372,313,314,  издате од стране Републичког геодетског 

завода. 

 

Алати и техничка опрема 

Понуђач треба да поседује: 

1.  Лиценциран софтвер на платформи „Acad“-a.  

2. Најмање 1 тотална станица следећих карактеристика: једна са карактеристикама 

мерне несигурности оп ≤0.5“ – за опажане правце и оп за мерне дужине 0.6 мм+1 

ппм 

3. Најмање 1 нивелир мерне несигурности одређивања висинских разлика 

о′x≤0,3мм/км и пар инварских летви. 

4. Најмање 1 ГПС уређај за потребе снимања профила 

5. Најмање 1 ехосондер за потребе снимања профила дна акумулације 

 



Доказ: Привредни субјекат дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 

поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта.  

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од 

понуђача  који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 Овај критеријум доказује се достављањем: 

- Потврда о поседовању лиценце (Рачун о куповини лиценцираног програма) 

- Понуђач доставља фотокопија уговора о куповини( рачун) из 2021-е год. или 

пописну листу за претходну годину на дан 31,12,2020, год  или неки други основ 

коришћења тражене опреме важећи на дан отварања понуде. 

- Потребно је понуђач да достави уверење о исправности мерила за сву захтевану 

геодетску опрему; 

 

 

Стандарди осигурања квалитета 

 

Понуђач  мора да поседује важеће следеће сертификате: 

- сертификован систем менаџмента безбедношћу информација ИСО 27001; 

- сертификован систем менаџмента квалитета ИСО 9001; 

- сертификат ИСО 14001( заштита животне средине); 

- сертификат ОХАС 45001( бивши 18001 безбедност и заштита на раду) 

 

Доказ: Привредни субјекат дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 

поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од 

понуђача  који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 Овај критеријум доказује се достављањем: 

Фотокопија важећих тражених сертификата. Сертификати морају бити издати од стране 

сертификованг акредитованог тела. 

 


