На основу члана 21. и члана 72. став 1. тачка 1. и члана 36 Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС 116/2008) ЈКП’’Водовод - Ваљево'' , Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за јавну набавку добара
у отвореном поступку по партијама
Набавка број 01/2013 - Основни материјал за одржавање и изградњу водоводне и
канализационе мреже
Партије:
 Партија 1 : Водоводне цеви од полиетилена (ПЕ)
 Партија 2 : Водоводне цеви ПВЦ
 Партија 3 : Цеви и спојни материјал од ПВЦ за уличну канализацију
 Партија 4 : Ливено гвоздени фазонски комади за водоводне линије
 Партија 5 : Шахт поклопци, сливничке решетке
 Партија 6 : Еластичне спојке
 Партија 7 : Куплунг спојке
 Партија 8 : Затварачи (затварачи овални, пљоснати, лептирасти,ваздушни вентил,
регулатор притиска)
 Партија 9 : Водоводне арматуре за кућне прикључке
 Партија 10 : Фитинг поцинковани
 Партија 11 : Фитинг месингани
 Партија 12 : Вентили
 Партија 13 : Водомери и делови за водомере
 Партија 14 : Прирубнице и заптивке
 Партија 15 : Пуш спојке
1. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају обавезне услове за учешће прописане у члану 44. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС,, бр. 116/2008), а испуњењење ових услова понуђачи су дужни да
докажу на начин прописан чланом 45. Закона о јавним набавкама. Уз понуду и доказе из
члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доставља и друга тражена документа и
обрасце наведене у конкурсној документацији.
2. Понуђач може поднети понуду за једну, више, или све партије. У оквиру једне партије
понуђач мора понудити све позиције. Понуде које не испуњавају овај услов сматраће се
неисправним.
3. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања.
4. Конкурсна документација се може преузети и у исту се може извршити увид од дана
објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику РС,, на адреси: ЈКП,,Водовод
-Ваљево,, Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26 , сваког радног дана од 07-15 часова.
Приликом преузимања документације прилаже се доказ о уплати износа од 1.000,00
динара на име трошкова израде конкурсне документације на текући рачун ЈКП ,,ВодоводВаљево,, бр. 115-24214-75, КБЦ банка, са сврхом ,,откуп конкурсне документације,,
Набавка бр. 01/2013.
5. Рок за подношење понуда је 30 календарских дана, рачунајући од следећег дана након
објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику РС,,. Рок за подношење понуда истиче
у 11,00 часова тридесетог дана рачунајући од следећег дана након дана објављивања

јавног позива. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или дан државног празника, као
последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан до 11,00 часова.
6. Понуде са свим доказима, се подносе на адресу: ЈКП ,,Водовод -Ваљево", Ваљево ул. Вука
Караџића бр. 26, у запечаћеној коверти , са назнаком на омотници ПОНУДА – НАБАВКА
БР. 01/2013 ПАРТИЈА/Е БР. ____________НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте
обавезно навести назив , адресу и број телефона понуђача.
7. Наручилац неће прихватити понуде са варијантама
8. Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, тридесетог дана рачунајући од следећег
дана након објављивања јавног позива у ,,Службеном гласнику РС,, у 12,00 часова, у
присуству представника понуђача, у просторијама ЈКП ,,Водовод - Ваљево", ул. Бранка
Радичевића 17. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда
подносе оверено пуномоћје за учешће у поступку.
9. Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана јавног отварања понуда. О
донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени писаним путем у складу са Законом о
јавним набавкама.
10. Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се уз примену критеријума "најнижа
понуђена цена" сагласно одредби члана 52. Закона о јавним набавкама.
11. Неблаговремене, незатворене, и неисправне понуде неће бити разматране.
12. Сви остали подаци везани за поступак јавне набавке дефинисани су у конкурсној
документацији.
13. Све информације у вези откупа, увида и преузимања конкурсне документације могу се
добити на тел: 014/248-849 или на е-маил vesnamilutin8690@gmail.com, особа за контакт
Весна Милутиновић дипл.ецц .

