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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, 
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 
ЈКП „ВОДОВОД“ КРАЉЕВО 

 
објављује 

 
ПОЗИВ 

за подношење понуде 
Предмет јавне набавке: број ЈН 1/19-2017, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је 
набавка радова – Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45443000-4 Фасадни радови  
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца. 
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин 
доказивања испуњености услова. 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена. 
Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки 
Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама 
наручиоца ЈКП „Водовод“ Краљево, 27.марта 2, канцеларија 18 сваког радног дана од 7  часова до 
14 часова.  
 Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда  на 
Порталу јавних набавки, односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници наручиоца до 09.02.2018. 
године до 13:00 часова. 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној 
коверти или кутији на адресу ЈКП „ВОДОВОД“ Краљево, 27.марта 2, са назнаком: „Понуда за јавну 
набавку радова – Енергетска санација управне зграде ЈКП „Водовод“ Краљево ЈН 1/19-2017- 
не отварати“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон, 
име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
Понуда коју наручилац не прими у року одређеном за подношење понуде, односно која је примљена 
по истеку дана и сата одређеног за подношење понуда, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу 
уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду, понуде са варијантама нису дозвољене. 
Понуде ће се отварати јавно, по истеку рока за подношење понуда, у 13:30 часова последњег 
дана горе наведеног рока, то јест 09.02.2018. године.  
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ЈКП Водовод Краљево, 27.марта 2, 
канцеларија 22. 
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.  
Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку 
писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму 
понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења 
уговора. 
Додатне информације се могу добити на основу писаног захтева који прослеђујете на:  

КРАЉЕВО 
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факс број 036-307-114 или e-mail: vodovodkraljevo@gmail.com. 
Особа за контакт: Слободан Филиповић 
У случају подношења понуде са подизвођачем, проценат вредности набавке који се извршава преко 
подизвођача не може бити већи од 50% извршења јавне набавке.          
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