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 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  22-Д/2022 је – Штампани материјал и сродни 

производи. 

 

 Ознака из општег речника набавке:  

            22000000 – штампани материјал и сродни производи 

 

 4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразум. 

Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једним понуђачем.  

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања 
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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 E-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 
     Сукцесивно у року од максимално 3 дана по пријему писменог захтева Наручиоца, тј, ставке из  
     набавке неће бити рађене одједном, него сукцесивно, по потребама наручиоца ЈП ВОДОВОД Врање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Место испоруке – фцо ЈП “Водовод”, Београдска 63, Врање. 

 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 
 

Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од укупне 
вредности понуде вез ПДВ-а у оригиналу 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без 
права на приговор и наплатива на први позив. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде 
мора бити једнак понуђеном року важења понуде.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 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 гаранције понуђачима након закључења оквирног споразума. 
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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 За добро извршење посла - оквирни споразум   
  

  Изабрани понуђач се обавезује да приликом  закључења оквирног споразума а најкасније 14 дана 
од дана обостраног потписивања оквирног споразума, преда Наручиоцу   банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у износу од 10%  од процењене вредности набавке. 
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без 
права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења годину дана од дана обостраног 
потписивања уговора. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење уговора у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорене обавезеу роковима и на начин предвиђен уговором  . Поднета банкарска 

гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове испоруке добара, мањи износ 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на које се  односе, средство финансијског обезбеђења 

биће враћено. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  за учешће у предметном поступку: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, и то: 

 

 

Технички капацитет : 

 

                  .Да понуђач има на располагању: 

  - најмање једно доставно возило (у власништву или по основу закупа за 2022.     

годину) 

- најмање један плотер-штампач  који  треба да има сертификат о еколошкој 

исправности штампе ; 

-један  UV штампач; 

- један ласерски гравер; 

 
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 (уз обавезно обележавање маркером) или неки други основ коришћења 

опреме важећи на дан отварања понуде. 

 

Кадровски капацитет: 

Понуђач мора да има минимум 5 ангажованих лица од којих најмање 1 ради на 

пословима графичког дизајнера и који су наведени у М обрасцу да су радници 

распоређени на пословима графичког дизајнера,пословима оператора на рачунару, 

пословима графичке дораде и помоћним пословима, пословима монтаже на терену 
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и пословима пословне администрације,а све  због квалитативне и квантитативне 

услуге и испоштовања рока Наручиоца. 

 
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 

. 

           Пословни капацитет: 

Потребно је да је понуђач извршио испоруку тражених добара ( из техничке 

спецификације или идговарајуће) у износу не мањем од 10.000.000,00 динара без 

пдв-а у задње три године од дана објављивања позива 

 
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 испоручена добра. 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 испоручена добра, окончане ситуације 

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

 

          финансијски капацитет : 

               Да понуђач није био неликвидан 15(петнаест) дана заредом у последња 24 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.



 

ЈН бр. 28/2020 
 

 



 

ЈН бр. 28/2020 
 

 



 

ЈН бр. 28/2020 
 

 



 

 


