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Панчево, 10.07.2020. године 
 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 
за јавну набавку   ЈНМВ 8/20,  сачињава 

 

 

 

 

    ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 8/20  
 
 
 

Због немогућности комисије Наручиоца да спроведе поступак отварања у првобитно заказаном року 
рок за доставу понуда се помера на 15.07.2020. до 13 часова а отварање ће се обавити 15.07.2020. 
године у 13.15 часова 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
У ПРИГОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕНЕ ДЕЛОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
                                 Комисија 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
 

ВОДОВОДНИ, КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, САНИТАРИЈЕ И 

ФИТИНЗИ (ознакe из општег речника набавки:  

39370000 – Водоводна инсталација) 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈНМВ бр. 8/20  

 
 
 
 

Рок за објављивање позива за подношење 
понуда и конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки 
03.07.2020. год. 

Рок за подношење понуде 15.07.2020. год. до 13:00 часова 

Отварање понуда 
15.07.2020. год. у 13:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Aлександар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 

Марко Маљковић, стручно лице, члан и 
 

Биљана Планић, правник, члан. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

јул 2020. године 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

Понуда за јавну набавку добара 
ЈНМВ бр. 8/20 - Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи 

„НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2020. године до 13 часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 15.07.2020. године у  13:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији Службе набавке.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 
дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду 
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 
(Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 
6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац 7); 
   
 
1. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен 
за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 
Панчево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара -  ЈНМВ бр. 8/20 - Водоводни, канализациони материјал и 
фитинзи - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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