
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

       ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈН 15/2017

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Добра 
Предмет јавне набавке бр. 15/2017 су водомери и делови за водомере. Јавна набавка  није 
обликована по партијама.
Назив и шифра из ОРН: Водомери-38421100.

На основу  члана 63.  став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и  68/15),  Наручилац  врши измену конкурсне  документације  за  јавну  набавку број
15/2017 у делу VI- Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 20. и 21. конкурсне
документације тао да тачка 23. сада гласи:

23. НАЧИН И РОК ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке  и који је претрпео, или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закona.   
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу  а  копија  се истовремено  доставља
Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке,  односно  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  на  Порталу  јавних  набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за
подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом
63.став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, (7 дана) , сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације  и  одлуке  о  обустави  поступка   рок  за  подношење  захтева  за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.   
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење  пре  истека  рока  за  подношење захтева  из  става  3.  и  4.  члана  149.  Закона,  а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се
не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати



приликом подношења претходног захтева.   
Захтев за заштиту права мора да садржи:  1)назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт;  2)назив и адресу наручиоца;  3)податке о јавној набавци која је предмет захтева,
односно о одлуци наручиоца;  4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  6)потврду о уплати таксе из члана 156.овог
Закона;  7) потпис подносиоca.   
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све елементе од тачке 1 до 7, наручилац
ће такав  захтев  одбацити закључком.Закључак  наручилац доставља подносиоцу захтева  и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а
у  складу  са  одредбама  члана  150.  Закона.  Уколико  наручилац  одлучи  да  заустави  даље
активности у  случају подношења захтева  за  заштиту права,  дужан је  да  у  обавештењу о
поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне
набавке.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
120.000,00 динара у складу чланом 156. закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 , позив на број (број јавне набавке) сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив
наручиоца са назнаком јавне набавке на коју се односи (број  или друга ознака конкретне
јавне  набавке),  корисник:  буџет  Републике  Србије.   Поступак  заштите  права  понуђача
регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закoна.  

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

Услед поднетог  захтева за заштиту права који je поднет  пре  истека рока за подношење
понуда,  а  односио  се  на  садржај  конкурсне  документације,  задржане  су   активности
наручиоца у поступку јавне набавке  до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту
права.  Обзиром  да  се  Решењем  Републичке  комисије   одбија  захтев  за  заштиту  права
поступак се наставља, а  отварање понуда ће се обавити 25.10.2017. године у 11.30 часова.
Благовремене су понуде које стигну на адресу наручиоца до 25.10.2017. године до  11.00
часова.

У Ваљеву, 19.10.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


