
 

ОПШТИ ПОДАЦИ  и ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ 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 

 Предметнa  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   31- Д /2022 – Хемикалије за ППОВ 

 Ознака из општег речника набавке: 33696300- Хемијски реагенси 

 

 

4. Процењена вредност набавке: 7.500.000,00 динара 

 

1.Партија 1- Реагенси-1.500.000,00 дин. без ПДВ-а 

2.Партија 2-Ферихлорид, Сумпорна  киселина,  Натријм -хидроксид,-3.500.000,0 дин без ПДВ-а 

3.Партија3-Катјонски полиелектролит-2.500.000,00 дин без ПДВ-а 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

 

 

 Рок плаћања је  45 дана од дана испостављања фактуре. 

Рок испоруке: сукцесивно, по захтеву наручиоца 

Паритет Ф-цо магацин купца. 

Захтев у погледу рока важења понуде: 

Понуда важи минимално 30 дана од дана отварања понуда. 

 

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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 143. 

Закона ЈН. 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

За озбиљност понуде 
 

Понуђачје у обавези да достави бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у 
износу од 3% од прецењене вредности набавке. Меница мора бити евидентирана у 
Регистру меница,оверена печатом и потписанаод 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 оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 
споразум. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави ову бланко сопствену меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 За добро извршење посла - оквирни споразум 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а. 
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 је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 
основу оквирног споразума. 
 

 


