
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  
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Број:5.2-10772 

Дана:27.05.2020. 

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: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015, 68/2015). 

Врста предмета: Добра 

Опис предмета набавке,  назив и ознака из општег речника набавке: набавка добара – 

Набавка електроматеријала, број јнвв 21/20-С ; Назив и ознака из ОРН: електричне 

машине, апарати, опрема и потрошни материјал – 31000000 

Број партија: Набавка није обликована по партијама. 

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 
МАКСИМАЛАН 

БРОЈ ПОНДЕРА 

1 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 90  
  Поделементи критеријума Понуђена цена  

1.1  

Укупна цена за позиције 

(1-63), 70, (80-97), (101-102), (105-106), (113-118), 

(121-125), (134-135), (147-152), (156-160), (177-181), 

188, (196-209), (222-227), (230-234), (259-261), (268-

271), (290-291), (426-427), (438-446), (458-470), (485-

487), (499-501), (507-508), 518, (529-531), 585, (627-

637), (643-648), (770-772), (810-811), (822-823), (834-

841), (881-893), (895-904), 910, 913, (918-934), (942-

949), 955, (968-987), 1000, (1017-1023), (1079-1092), 

1120, (1123-1125), (1128-1130), (1156-1165), (1170-

1171), (1190-1224), (1251-1252), (1258-1260), (1271-

1282), (1296-1300), 1320, (1347-1365), (1399-1429), 

(1444-1453), (1459-1463), (1535-1544), и (1555-1593).  

70 

1.2   

Укупна цена за позиције 

(64-69), (71-79), (98-100), (103-104), (107-112), (119-

120), (126-133), (136-146), (153-155), (161-176), (182-

187), (189-195), (210-221), (228-229), (235-258), (262-

267), (272-289), (292-425), (428-437), (447-457), (471-

484), (488-498), (502-506), (509-517), (519-528), (532-

584), (586-626), (638-642), (649-769), (773-809), (812-

821), (824-833), (842-880), 894, (905-909), (911-912), 

20 
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(914-917), (935-941), (950-954), (956-967), (988-999), 

(1001-1016), (1024-1078), (1093-1119), (1121-1122), 

(1126-1127), (1131-1155), (1166-1169), (1172-1189), 

(1225-1250), (1253-1257), (1261-1270), (1283-1295), 

(1301-1319), (1321-1346), (1366-1398), (1430-1443), 

(1454-1458),(1464-1534) и (1545-1554).  
2 РОК ИСПОРУКЕ 10  
 УКУПНО 100  

 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служе само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина добара 

испоручивати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери коју дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке, односно на износ од 12.000.000,00 динара без пдв-а.  

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних 

количина већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити 

оцењена као неприхватљива. 

Износ који понуђач наведе као укупну цену у понуди на бази оквирних количина и 

понуђених  јединичних цена ће бити коришћен једино у сврху оцене понуда приликом 

оцене елемента критеријума „понуђена цена“. Конкретно предмет оцене по поделементима 

критеријума „понуђена цена“ ће бити укупна цена за позиције: (1-63), 70, (80-97), (101-102), 

(105-106), (113-118), (121-125), (134-135), (147-152), (156-160), (177-181), 188, (196-209),  

(222-227), (230-234), (259-261), (268-271), (290-291), (426-427), (438-446), (458-470), (485-

487), (499-501), (507-508), 518, (529-531), 585, (627-637), (643-648), (770-772), (810-811),  

(822-823), (834-841), (881-893), (895-904), 910, 913, (918-934), (942-949), 955, (968-987), 

1000, (1017-1023), (1082-1092), 1120, (1123-1125), (1128-1130), (1156-1165), (1170-1171), 

(1190-1224), (1251-1252), (1258-1260), (1271-1282), (1296-1300), 1320, (1347-1365), (1399-

1429), (1444-1453), (1459-1463), (1535-1544), 1555, 1557, 1560, 1566, 1569 и (1575-1607) без 

ПДВ-а и укупна цена за позиције (64-69), (71-79), (98-100), (103-104), (107-112), (119-120), 

(126-133), (136-146), (153-155), (161-176), (182-187), (189-195), (210-221), (228-229), (235-

258), (262-267), (272-289), (292-425), (428-437), (447-457), (471-484), (488-498), (502-506), 

(509-517), (519-528), (532-584), (586-626), (638-642), (649-769), (773-809), (812-821), (824-

833), (842-880), (842-880), 894, (905-909), (911-912), (914-917), (935-941), (950-954), (956-

967), (988-999), (1001-1016), (1024-1081), (1093-1119), (1121-1122), (1126-1127), (1131-1155), 

(1166-1169), (1172-1189), (1225-1250), (1253-1257), (1261-1270), (1283-1295), (1301-1319), 

(1321-1346), (1366-1398), (1430-1443), (1454-1458), (1464-1534), (1545-1554), 1556, (1558-

1559), (1561-1565), (1567-1568) и (1570-1574 без ПДВ-а. 

Јединичне цене по којима ће добра у мери стварних потреба Наручиоца бити испоручивана 

јесу цене по којима ће се вршити фактурисање испоручених добара, а највише до укупне 

уговорене вредности која одговара процењеној вредности јавне набавке тј. у конкретном 

случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију испоруке добара 

која су предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне 

јавне набавке односно 12.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

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, радним данима од 10.00 до 14.00 часова 

- са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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- са сајта Наручиоца www.vikns.rs  

  

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

• Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад 

Булевар Михајла Пупина бр. 3 www.novisad.rs , и Пореској управи Министарства 

финансија и привреде, Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица 

Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 

www.poreskauprava.gov.rs.  

• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту 

животне средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110, www.environovisad.org.rs  и  

• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи 

за привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а , www.novisad.rs 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси у 

затвореној коверти 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,, 

21000 Нови Сад, Масарикова бр.17. 

са назнаком:  

„Понуда за јавну набавку - Набавка електроматеријала“ 

– Јавна набавка број 21/20–С“  

НЕ ОТВАРАТИ 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса  и телефон  понуђача као и име 

и презиме овлашћеног лица за контакт.  

Понуђач може поднети само једну понуду.  

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  Наручиоцу у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 26.06.2020. 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 26.06.2020. године са почетком 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 потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

http://www.vikns.rs/
http://www.novisad.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.environovisad.org.rs/
http://www.novisad.rs/
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У случају личног доласка, понуђачи су дужни да примене прописане мере 

предострожности за спречавање ширења вируса COVID-19. 
 

Рок за доношење одлуке: Одлука додели уговора биће донета најкасније у року од 25 дана 

од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Зорица Васић, адреса електронске поште: zorica.vasic@vikns.rs 

Остале информације: нема 
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