ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 177
Датум : 10.02.2016.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012),
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
УГАЉА
Редни број
1-101/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу
93, Ниш, заведена под бројем 165
понуђача под бројем 166 дана
100992568, са понуђеном ценом од
ом.

“ИНЕКС МОРАВА“ДОО, ул. Белевар 12 фебруар број
дана 10.02.2016.године у 9.35 часова, заведена код
04.02.2016.године, Матични број 17121162, Пиб:
1.089.000,00 динара без ПДВ-а, 1.306.800,00 са ПДВ-

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара - Угља, коју је дана 01.02.2016.године донео директор
Предузећа број 99, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана
01.02.2016. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Угља благовремено се одазвало 2
понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 10.02.2016.године са почетком у 10,15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 168 од 10.02.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 176 од 10.02.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Угља.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Угља је 09111100.
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке је 1.100.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Угља учествовало је 2 понуђача са
благовременим понудама и то:
1.ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, улица Булевар Цара Светог Константина број 91,
заведена под бројем 158 дана 09.02.2016.године у 10.25 часова
2. „ИНЕКС МОРАВА“ ДОО, НИШ, Улица Белевар 12 фебруар број 93, заведена под
бројем 165, дана 10.02.2016.године у 9,35 часова.
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш, улица Булевар Цара Светог Константина број 91,
заведена под бројем 158 дана 09.02.2016.године у 10.25 часова

ул. Булевар Цара Светог Константина број 91
матични број понуђача: 61610898
ПИБ : 100680087
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бобан Тодоровић
Лице за контакт : Бобан Тодоровић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 158 дана 10.02.2016.године у 10.25 часова
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 1.265.000,00 динара без ПДВ-а, 1.518.000,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 3 дана
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац Изјаве о
независној понуди, Образац изјаве о обавези достављања менице за добро извршење
посла и за отклањање недостатака у гарантном року, Образац изјаве да је уписан у
Агенцију за привредне регистре, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих
законских прописа.
Понуђач није доставио тражене доказе за додатне услове у складу са чланом 76. Закона о
јавним набавкама.
Комисија је констатовала да понуда понуђача садржи битан недостатак у складу са чланом
106. Закона о јавним набавкама, као и то да је понуђена цена у износу од 1.265.000,00
динара прелази износ процењене вредности од 1.100.000,00 динара те је самим тим
понуда понуђача у исто време неприхватљива.
2. „ИНЕКС МОРАВА“ ДОО, НИШ, Улица Белевар 12 фебруар број 93, заведена под
бројем 165, дана 10.02.2016.године у 9,35 часова.
ул. Белевар 12 фебруар број 93
матични број понуђача: 17121162
ПИБ : 100992568
Лице овлашћено за потписивање уговора: Винка Коцић
Лице за контакт : Славиша Стојковић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 165 дана 10.02.2016.године у 9.35 часова ,
заведена код понуђача под бројем 166 дана 04.02.2016.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 1.089.000,00 динара без ПДВ-а, 1.306.800,00 са ПДВ-ом
Рок испоруке 2 дана
Рок важења понуде 65 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама,
попунио је Образац понуде, Образац структуре цена, Модел уговора, Образац изјаве о
независној понуди, Образац изјаве о обавези достављања менице за добро извршење
посла и за отклањање недостатака у гарантном року, Образац изјаве да је уписан у
Агенцију за привредне регистре, Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих
законских прописа.
Понуђач је у својој понуди доставио фотокопију Сертификата ИСО 9001, затим Изјаву на
свом меморандуму у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Извод из
АПР-а, Изјава о доступности података на интернет страницама, као и Изјаву да је исти
регистрован у регистру понуђача, Извод из АПР-а из регистра понуђача, Изјава о техничко
технолошкој опремљености, Уговор о купопродаји, Извод из листа непокретности број 1519,

Картице основних средстава, Уверење о оверавању мерила, Изјава о власништву возила,
фотокопија полиса и возачких дозвола, Извод из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку, Изјава о кадровској опремљености, Фотокопије радних књижица,
Уговор о купопродаји угља са рудником, Сертификат о квалитету угља, Извештај
Југоинспект Београд, Произвођачка спецификација.
Комисија је констатовала да понуда понуђача исправна одговарајућа и прихватљива.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијена је понуда понуђача ТР „ЕНЕРГОПРОМЕТ“ Ниш имајући у виду да понуда садржи
битан недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, као и то да је иста
неприхватљива јер је понуђач доставио понуду са ценом која премашује износ процењене
вредности.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора, није могуће правити ранг листу понуђача имајући у виду да је само један понуђач
остао са исправном и прихватљивом понудом.
„ИНЕКС МОРАВА“ ДОО, НИШ, Понуђена цена: 1.089.000,00 динара
без ПДВ-а,
1.306.800,00 са ПДВ-ом
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе
Одлуку о додели уговора Понуђачу “ИНЕКС МОРАВА“ДОО, ул. Белевар 12 фебруар број
93, Ниш, заведена под бројем 165 дана 10.02.2016.године у 9.35 часова, заведена код
понуђача под бројем 166 дана 04.02.2016.године, Матични број 17121162, Пиб:
100992568, са понуђеном ценом од 1.089.000,00 динара без ПДВ-а, 1.306.800,00 са ПДВом.
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели
уговора о јавној набавци добара Угља додељујући уговор понуђачу “ИНЕКС МОРАВА“ДОО,
ул. Белевар 12 фебруар број 93, Ниш
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

