
На основу  чл. 55. став 1. тачка 2., чл. 57 и чл. 60. ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(Сл.гл.  РС 124/12,  14/15,68/15,)  и  Одлуке  о  покретању  отвореног  поступка  јавне  набавке
материјала за  одржавање и изградњу објеката  водовода и канализације,  бр.  06/2020-1 од
16.3.2020 године,  ЈКП „Водовод Ваљево” објављује

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ  БР. 06/2020 – материјала за одржавање и изградњу објеката

водовода и канализације, односно водоводног материјала

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”
Седиште и адреса наручиоца: Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Матични број: 07136277 
ПИБ: 100070077
Интернет страна: www.vodovodva.co.rs
Шифра делатности: 3600
2. Врста наручиоца: Јавно  предузеће-локална самоуправа.
3. Врста поступка јавне набавке-  отворени поступак.
4. Предмет јавне набавке-  материјал за одржавање и изградњу објеката водовода и 
канализације, односно водоводни материјал.
5.  Партије: Јавна набавка  је обликована у пет партија:

Р.
бр.

Назив партије Назив и ознака из општег
 речника набавке

1. Водоводне цеви од полиетилена и ПВЦ Цеви 44163100

2. Поцинковани фитинг Прибор за цеви 44163200 

3. Месингани фитинг Прибор за цеви 44163200 

4. Цеви и спојни материјал од ПВЦ и ПП за уличну 
канализацију

Канализационе цеви 44163130
Прибор за цеви 44163200 

5. Пуш спојке Цевне спојницe 44163230

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Конкурсна документација се може преузети:
-са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
-са интернет странице наручиоца-www.vodovodva.co.rs  или

7. Подношење понуде-  Понуде се припремају у складу са конкурсном  документацијом и
Законом о јавним набавкама.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На предњој страни
коверте треба да стоји назнака:
„Не отварати - Понуда за ЈН 06/2020– Водоводни материјал, партија/е бр.__________ “
На полеђини  коверте  потребно  је  навести:  Назив  и  адресу  понуђача,  телефон  и  лице  за
контакт.

8. Рок за подношење понуда

Заинтересовани понуђачи могу своје понуде поднети до 11.00 часова, 22.4.2020. године. Све
понуде  које  стигну  после  наведеног  рока  сматраће  се  неблаговременим.  По  окончању



поступка јавног отварања понуда, све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

9. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 22.4.2020. године у 11.30 часова у просторијама ЈКП
„Водовод  Ваљево”   у  ул.  Вука  Караџића  бр.  26.  Отварању  понуда  могу  присуствовати
овлашћени  представници  понуђача,  који  су  дужни  да,  пре  отпочињања  јавног  отварања
понуда  комисији наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку.

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлуку о додели уговора комисија ће донети у року који не може бити дужи од 25 дана од
јавног отварања понуда, сходно члану 108. став 2. ЗЈН. Одлука ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страни наручиоца.

11.  Контакт:  Служба  јавних  набавки,   факс:  014/244-508,  Гордана  Божић,  е-mail:gordana.
vodovodva@gmail.com. Комуникација факсом или електронском поштом је  могућа радним
данима, од понедељка до петка, у радном времену од 07-15 часова.


