
 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 
Дел.бр.: 5.2.-19972/1 

Датум: 11.07.2018. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 

 

Aдреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.vikns.rs 

 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста поступка јавне 

набавке: 

Отворени поступак 

Продужење рока за 

подношење: 

Понуда 

Врста предмета: Услуге 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 

Услуге добровољног пензионог осигурања, ЈН број 27/18-С;  

назив из општег речника набавке – 66500000 – Услуга осигурања и пензијске услуге 

 

 

Датум објављивања позива за подношење 

понуда: 

05.06.2018. 

Датум објављивања обавештења о продужењу 

рока: 

11.07.2018. 

 

Разлог за продужење рока: 

Измена и допуна конкурсне документације. 

 

Време и место подношења понуда (нови рок): 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је 

затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 

отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу: 

 

Ј.К.П. „ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА“ 



 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 
21000 Нови Сад ул.Масарикова бр. 17 

са назнаком: 

 

„Понуда за јавну набавку услуге добровољног пензионог осигурања  

– Јавна набавка број 27/18-С – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 20.07.2018. године до 11:30 

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

 

Време и место отварања понуда: 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 20.07.2018. године до 12:00 часова. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у 

овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача. 

 

 

Лице за контакт: Тамара Радојев, е-пошта: 

tamara.radojev@vikns.rs  

 

Остале информације: 

Критеријум за доделу уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ и то 

укупан номинални износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса без ПДВ-а. 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнак укупан номинални износ накнаде 

приликом уплате пензијског доприноса без ПДВ-а који је и најнижи, Наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који је понудио нижу накнаду за управљање фондом. Уколико је и ова 

накнада иста, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио нижу накнаду за пренос 

рачуна члана плана. 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа и 

једнаке обе наведене накнаде, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и 

једнаке накнаде. 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

  

mailto:tamara.radojev@vikns.rs

