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На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 
68/2015) и чл. 22. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, 
број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) Наручилац објављује 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  БРОЈ  404-98/2019-IV-09 
   ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА 
ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА СА 

ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ 
 
Назив наручиоца: град Вршац. 
Адреса наручиоца:  Трг победе бр. 1, 26300 Вршац 
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com    
Врста наручиоца: јединица локалне самопураве -  градска управа 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке. 
Врста предмета: Радови 
Број партија: Набавка није обликована по партијама. 
Природа и обима радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 
класификације делатности, односно назив из општег речника набавке:  
Предмет јавне набавке број 404-98/2019-IV-09 избор приватног партнера за ДОДЕЛУ 
УГОВОРА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 
ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА СА ЈАВНИМ . 
   Ознака предметне набавке из Општег речника набавке : 
45000000, 45100000, 45112310-1, 45200000, 45300000, 45400000 – Грађевински радови  
45233120 – Радови на изградњи путева  
45233140– Радови на путевима  
45233141 – Радови на одржавању путева  
45233142– Радови на поправљању путева  
45233220 – Радови на површинском слоју путева  
45233221– Радови на обележавању површина путева  
45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина  
45233223– Радови на обнављању хабајућег површинског слоја  
45233224 – Радови на изградњи путева са две коловозне траке  
45233228 – Радови на наношењу површинског слоја. 

    
    Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена". 
   Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: 
http://www.vrsac.com    у банеру јавне набавке Град Вршац , Портал јавних набавки 
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Гаранција 
Банкарска гаранција  за озбиљност понуде износи 200.000,00 евра са роком важности од 120 
дана дужим од периода важења понуде. 

   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
         Понуђачи понуде подносе у затвореној коверти (кутији), тако да се приликом отварања 

понуда може утврдити да се први пут отварају. Понуде се подносе  непосредно, на 
писарници градског Услужног центра градске управе Вршца  или путем поште, и то на 
адресу наручиоца: град Вршац.Адреса наручиоца: Трг победе бр. 1, 26300 Вршац. Понуде се 
подносе до дана 21.02.2020.до 11:00 часова.  
На понуди која се налази у затвореној  коверти (кутији), понуђач ће читким словима 
назначити: „Понуда за јавну набавку у отвореном поступку број 404-98/2019-IV-09 - за избор 
приватног партнера за ДОДЕЛУ УГОВОРА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ 
ДЕЛА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА СА 
ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте 
(кутије) назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт . 
Понуда се сматра благовременом уколико је физички примљена од стране наручиоца до дана  
21.02.2020.  године, до 11:00  часова. 

   Место, време и начин отварања понуда:    
Јавно отварање понуда је истога дана, одмах након истека рока за подношење понуда, тј.  
дана 21.02.2020. године, и то у 12:00  часова, у просторијама Градске управе Вршца . 
 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 и понуде ће се отварати према том редоследу. 

   Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања    
   понуда: 

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају 
Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код 
понуђача, (оверено печатом) и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број 
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је : 40 дана од дана отварања понуда. 
Адреса електронске поште: jpp-putevi@vrsac.org.rs 
 
 


