
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о Наручиоцу: Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе” из Београдa, ул. Светозара 
Ћоровића бр.15., интернет страница: www.beogradvode.co.rs 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће-локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

4. Опис предмета набавке, ознака и назив из општег речника набавке: добра – Грађевински 
материјал-Бетонска галантерија, назив и ознака из општег речника набавки ,,бетон-44114000“, број јавне 
набавке ОД-15/20. 

5. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на Порталу 
јавних набавки на интернет адресама www.portal.ujn.gov.rs , https://nabavke.beograd.gov.rs и на интернет 
страници Наручиоца www.beogradvode.co.rs. Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки УЈН, града Београда и на интернет страници Наручиоца дана 22.09.2020. године. 

6. Начин и рок за подношења понуде: Понуду доставити до 23.10.2020. године, до 9,30 часова, на 
адресу ЈВП ,,Београдводе“, Београд, ул. Светозара Ћоровића 15,  на писарници на првом спрату или 
поштом, са напоменом: 

,,ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Грађевински материјал - Бетонска галантерија, ОД-15/20 за 
потрeбе ЈВП ,,Београдводе“-Београд, „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Уколико понуда није запечаћена и обележена на захтеван начин, Наручилац није одговоран за 
преурањено отварање понуде или за њене евентуалне недостатке. 

7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је најнижа 
понуђена цена. 

8. Место, време и начин отварања понуде: Комисија за јавну набавку ће дана 23.10.2020. године, у 
10,00 часова, на адреси Наручиоца, јавно отворити достављене понуде, у сали за састанке на другом 
спрату. 

9. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76.  
Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15). Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 
лице може учествовати у више заједничких понуда. У случају подношења понуде са подизвођачем 
навести проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача. 

10.Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача, који је дужан да пре 
почетка отварања понуда Комисији поднесе писано овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

11.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, биће донета у року не дужем од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

12. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту уз образложење. 

13. Уколико је Понуђачу потребно додатно објашњење у вези са конкурсном документацијом, може га 
тражити од Наручиоца дописом на поштанску адресу Наручиоца или e-mail 
javne.nabavke@beogradvode.co.rs. Није дозвољено захтевање информација телефоном. 
14.  Лице за контакт: Војкан Аџић, e-mail javne.nabavke@beogradvode.co.rs. 


