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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   2- Р /2022 – Ремонт/санација фасаде, крова и уређење 

дворишног простора управне зграде 

 Ознака из општег речника набавке: 45000000- Грађевински радови 

4.. Партије: Набавка није обликована по партијама 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора  

 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ 

 

 Рок и начин плаћања 

 Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

-30% аванс, 

-70% по ситуацијама 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених, месечних и окончане ситуације потписане од 

стране одговорног извођача радова  и стручног надзора. 

Рок плаћања је одмах а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач 

радова , а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора. 

Рок завршетка радова -30 дана од дана увођења у посао 
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Гарантни рок за изведене радове минимум 2 године; 

Захтев у погледу рока важења понуде. 

Понуда важи минимално  60 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 
 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом 
од 3% од укупне вредности понуде без пдв-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, 
која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив у 
корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 
- Понуђач посла истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, 
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, 
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење уговора у  

складу са захтевима из конкурсне документације. 
           Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен  
уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
      

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач 
добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања, у висини аванса. Писмо не сме бити ограничено роком трајања и не сме 
имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за 
банку, као гаранта. 

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије 
посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без пдв-а. Писмо не сме бити ограничено 
роком трајања и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности 
уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 
обавезу за банку, као гаранта. 

4. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке , да ће у случају да понуђач 
добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без 
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пдв-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања и не сме имати садржину која се односи на политику 
банке и одредницу да писмо не представља даљу обаљвезу за банку, као гаранта.  

 
 Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке , 
његова ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 
 
Средства обезбеђења за извршење уговора 
 
Одабрани понуђач ће морати да достави следећа средства обезбеђења за извршење уговора: 

- За испуњење уговорних обавеза, 
- За отклањање недостатака у гарантном року, 
- За повраћај аванса. 

1. Извођач радова се обавезује да најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за повраћај аванског плаћања која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. Вредност ове гаранције смањује 
се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса- пропорционално кроз вредност издатих 
ситуација. 

Ако за цреме трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 

2. Извођач радова се обавезује да најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење уговора која ће бити са клаузулама:безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење уговора издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора без пдв-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова. 

Ако за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење уговора мора се продужити. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење уговора у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може 
садржати додатне услове  за исплату , краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност з решавање 
спорова. 
 

3. Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје преда Наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без пдв-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не 
изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 
 
По извршењу уговорних обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
 
 
Додатни услови  за квалитативни избор привредног субјекта: 
 

1. Укупан приход 
        Да понуђач  у претходне три године,2019,2020 и 2021 –ој години има минималан износ укупног 

прихода 30.000.000,00 дин  
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.  
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 Овај критеријум доказује се достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке(БОН-ЈН) који мора да 

садржи : статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске 

године(2019,2020,2021);Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2021у годину, а приказани 

износ пословног прихода у 2019 и 2020.години не задовољава износ захтеван у конкурсној 

документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2021.годину.  

 

2.  Финансијски капацитет 

              Да понуђач није био неликвидан у последњих 12 месеца од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

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 НБС о ликвидности тј. Да није био у блокади у 

траженом периоду. 

 

3. Списак изведених радова 

Да привредни субјект у периоду од претходне три године од дана рока за подношење понуда извео 

радове на изградњи и/ или реконструкцији објеката високоградње у износу минимум 30.000.000,00 

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: 

Потврде – Референце  издате од стране наручиоца код кога су изведени радови.. 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 изведени радови, окончане ситуације 

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

Напомена: Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан 

групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на потврди наручиоца не 

налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ- уговоре/ситуације између чланова 

групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од 

стране понуђача. 

4. Техничка лица 

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по неком другом 

основу  са лиценцом 411 ил и 300  

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. 
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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 411 или 300. 

5. Стандарди осигурања квалитета 

 

Понуђач  мора да поседује важеће следеће сертификате: 

- сертификован систем менаџмента квалитета ИСО 9001; 

- сертификат ИСО 14001( заштита животне средине); 

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

- сертификат ИСО 37001(систем менаџмента против мита) 

 

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. 

  

6 Алати и техничка опрема 

Понуђач треба да поседује: 

- Мини багер или комбинована радна машина – 1 комад 

- Доставно возило  носивости до 1 тоне  - 1 комад 

- Грађевинска скела – 1000 м2 

- Аутодизалица са висином дизања минимум 18 метра  - 1 комад (обавезан стручни налаз) 

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. 
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