
 

 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 

 Предмет јавне набавке  4-Д/2022 је –ПЕСАК,камен И ЕРУПТИВНИ АГРЕГАТ 

 Ознака из општег речника набавке:  

            14210000 - Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати 

 4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразум. 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и два понуђача.  

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања 

 Вредност оквирног споразума  је: 9.990.000,00 РСД 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБРА,  

Ред.бр. Опис позиције Фракција Ј/м Количина 

1 Природни песак 0-5 мм м3 1800 

2 Сепарисани песак 0-4 мм м3 600 

3 Природни шљунак 0-63 мм м3 5000 

4 Иберлауф        63мм-200 м3 600 

5 Кречњачки камени агрегат   0-31.5 мм тона 500 

6 Кречњачки камени агрегат 31.5-63мм тона 500 

7 Еруптивни камени агрегат 0-31.5мм тона 500 

8 Еруптивни камени агрегат 31.5-63мм тона 500 

 

Количине добара су дате оквирно за период од 12 месеци. Стварна количина преузетих 

добара која се уговара у овој јавној набавци, може бити мања или већа од предвиђене 

количине, у зависности од потреба наручиоца.  
 

Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да након закључња уговора достави атесте 

надлежне институције о квалитету материјала који је предмет јавне набавке , а који 

задовољавају важеће стандарде за ову врсту материјала. 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања:  45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу документа који 

испоставља Понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. 

Понуда Понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. 

 



 

Захтеви у погледу рока испоруке: 

 

Рок испоруке : сукцесивно,по потреби наручиоца у року од 1 дана  

Рок испоруке лагера:  

Након потписивања уговора, у року од 10 дана, Добављач је  у обавези   да 

испоручи лагер на место испоруке у количини од 600 м3 (природни песак, сепарисани 

песак и природни шљунак) по спецификацији наручиоца и 300 тона каменог агрегата 

различите сепарације по спецификацији наручиоца. 

 

Место испоруке:магацин наручиоца. 

 

 Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 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. 

 

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 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 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. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 
Испоручилац се обавезује да, у тренутку закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу  

(једну) бланко сопствену меницу, као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза по 

оквирном споразуму, 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 – писмо, 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 стране 

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13 (тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- 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 

Испоручилац закључе по основу оквирног споразума. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА- ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ 

 
За испуњење уговорних обавеза   
Испоручилац се обавезује да, у тренутку закључења појединачног уговора на основу оквирног 

споразума, преда Наручиоцу  (једну) бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за 

испуњење уговорних обавеза посла.  
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 појединачног уговора, без ПДВ-а. 
Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Испоручилац не извршава све своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором. 

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

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Ако у току реализације уговорених обавеза, дође до померања рокова за извршење, рок трајања 

средства финансијског обезбеђења се продужава. 

 

 

 

 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 



услове за учешће у поступку јавне набавке и то: 

 
1) Да располаже потребним техничким капацитетом ( да има у власништву, лизингу или закупу) 

 

1 Багер точкаш 17 тона минимум 1 ком 

2 Багер гусеничар преко 18 тона. минимум 1 ком 

3 Комбинована машина Минимум 3 ком 

4 Камион кипер, носивости преко 10 тона минимум 5 ком 

 
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: 

- Понуђач доставља фотокопија уговора о куповини( рачун) из 2022-е год. или пописну 

листу за претходну годину на дан 31,12,2021, год  или неки други основ коришћења 

опреме важећи на дан отварања понуде. 

 

 

2) Д а понуђач поседује ISO стандарде, и то: 

              
               SRPS ISO 9001: 2015 
               SRPS ISO 14001 : 2015 
               SRPS OHSAS 50001 : 2018 
               SRPS ISO 45001:2018 
 

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. 

 

 

 



 

 
3) Да располаже потребним финансијским капацитетом 
    Да је у претходне три године ( 2019, 2020 и 2021) остварио укупан приход у износу од      
    најмање 20.000.000,00 динара без пдв-а. 

 
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: 

Доказ: Копије Биланса стања и успеха за 2019,2020,2021 годину 
 

 


