
 

 

 
Матични број: 07226560 
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Регистарски број: 612400034 
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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 број 5-Д/2023 су добра – Електрична енергија. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора. 

 

5. Контакт лице и служба 
Aдреса електронске поште (email): markoj2@gmail.com   

Пријем електронске поште врши се преко портала Канцеларије за јавне набавке. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 5-Д/2023 су добра: Електрична енергија 

 

Ознака из општег речника набавке (CPV): 09310000 - електрична енергија 

 

1. Наручилац не захтева непосредно достављање делова понуде који не могу да се 

доставе електронским средствима преко портала јавних набавки. 

 

За испуњење уговорних обавеза 

 

Извршилац се обавезује да као гаранцију за испуњење уговорних обавеза, приликом 

потписивању уговора, достави Наручиоцу бланко сопствену меницу, која морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверене печатом и потписане 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 понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 

13 месеци од дана потписивања уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

2. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

2.1 Начин и услови плаћања:   
Рок плаћања ____ дана (најкраћи рок 15 дана, а најдужи 45 дана) од дана пријема 

исправног рачуна на архиви Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

2.2 Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. 

 

2.3. Захтев у погледу рока и места  испоруке добара 
Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места Наручиоца 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, у свему 

према подацима датим у табели у Образцу 1 конкурсне документације. 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана од дана 

закључивања уговора, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења 

уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од 

дана закључења уговора. 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 

24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до 

искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 

(дванаест)  месеци од дана закључења уговора. 

 

 



 

 

2.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских 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 на може мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

3. У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски 

најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума цене. 

 

4. Резервни критеријуми на основу којих ће се закључити уговор у ситуацији 

када постоје две или више понуда које су након примене критеријума једнаке: 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

    5. Критеријум за избор привредног субјекта  
 

Обављање професионалне делатности 
 

Овлашћење, дозвола или чланство  

Правни основ: Члан 115. став 2. - Ако привредни субјект мора да поседује одређено 

овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао да обавља предметну 

делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, 

овлашћења или чланства.  

Додатни опис критеријума:  

Понуђач мора поседовати важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, издату 

од стране Агенције за енергетику Републике Србије.  

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект 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 може 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 дозволом надлежног органа или потврдом о чланству у одређеној 

организацији, која је издата у држави у којој привредни субјект има седиште.  

 

Доказ: Понуђач мора поседовати важећу лиценцу за снабдевање електричном 

енергијом, издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије. 

 


