ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2. - 7448
Дана:02.04.2020.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад
Адреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад
Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности сходно члану 39. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15).
Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка
електро,хидромашинских делова за одржавање специјалних возила за чишћење
канализације; назив и ознака из ОРН:
-34300000 – Делови и прибор за возила и њихове моторе.
Број партија: нема
У случају подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача: не може бити већи од 50%
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „Економски најповољнија
понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

поз.

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

1

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

МАКСИМА
ЛАН
БРОЈ
ПОНДЕРА
90

Поделементи критеријума Понуђена цена
1.1 Укупна цена за позиције (позиције за које постоји већа вероватноћа да
ће Наручилац поручити)
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1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27,32,33,38,39,44,45,48,4
9,50,51,52,55,65 и 74
Укупна цена за позиције (позиције за које постоји мања вероватноћа да
1.2 ће Наручилац поручити)
5,6,8,12,13,18,20,26,28,29,30,31,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,53,54,56,5
7,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75 и 76

10
10

РОК ИСПОРУКЕ

2

100

УКУПНО

Методологија доделе пондера:
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 90 пондера.
Остварени број пондер за овај елемент критеријума се утврђује као збир пондера израчунат
по поделементима критеријума број 1.1 и 1.2, а у складу са описом у даљем тексту.
1.1.

Укупна цена за позиције:
1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27,32,33,38,39,44,45,48,49,50,51,52,
55,65 и 74

На основу овог поделемента критеријума понуђач може стећи максимално 80 пондера.
Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се
максималан број пондера (80). Осталим понуђачима по овом поделементу критеријума
доделиће се пондери по формули:
најнижа понуђена цена х 80
понуђена цена
1.2.

Укупна цена за позиције:
5,6,8,12,13,18,20,26,28,29,30,31,34,35,36,37,40,41,42,43,46,47,53,54,56,57,58,59,60
,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75 и 76

На основу овог поделемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера.
Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се
максималан број пондера (10). Осталим понуђачима по овом поделементу критеријума
доделиће се пондери по формули:
најнижа понуђена цена х 10
понуђена цена
2. РОК ИСПОРУКЕ
На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера.
Рок испоруке: не може бити краћи од 1 календарског дана нити дужи од 7 календарских
дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева/поруџбенице за испоруку од
стране Наручиоца.
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Понуђачу који понуди најкраћи рок испоруке, доделиће се максималан број пондера (10).
Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули:
најкраћи рок испоруке добара х 10
понуђени рок испоруке добара
Резервни елемент критеријума, односно начин, на основу којег ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две
децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија
ће бити изабрана понуда понуђача чија понуда има већи број пондера за поделемент
критеријума број 1.1.
У случају да ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, 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 једнак највиши број пондера и исти
број пондера по поделементу критеријума број 1.1.
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.
На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити
благовремено обавештени.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: Увид, односно преузимање конкурсне документације
неопходне за давње понуде може се извршити:
-у просторијама ЈКП Водовод и канализација у Новом Саду, улица Масарикова 17, соба број
3 Служба Јавних набавки, радним данима од 10.00 до 14.00 часова
- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
-са сајта Наручиоца www.vikns.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 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:

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,
21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17.
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку мале вредности добара Набавка електро,хидромашинских делова за одржавање специјалних возила за
чишћење канализације, број 17/20, НЕ ОТВАРАТИ.”
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив,адреса понуђачa име и презиме контакт
особе.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду
може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред
тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној
заједничкој понуди.
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у
позиву који рок износи 8 дана од дана објављивања позива на порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца, односно која је достављена наручиоцу најкасније до
13.04.2020. године до 10,00 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.
Место, време и начин отварања понуда: Благовремено достављене понуде биће јавно
комисијски отворене у просторијама Наручиоца у Новом Саду, на адреси Масарикова 17,
дана 13.04.2020. године у 10,30 часова.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају
да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача. У случају личног доласка, понуђачи су дужни да
примене прописане мере предострожности за спречавање ширења вируса COVID-19.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10
дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Предраг Нерић, адреса електронске поште: predrag.neric@vikns.rs
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