ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 599
Датум : 05.04.2016.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
ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 1 ШЉУНАК
Редни број
9-512/2016
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, заведена под бројем 583
дана 04.04.2016.године у 8.50 часова за Партију 1 – ШЉУНАК
Матични број 17440446, Пиб: 100983115, са понуђеном ценом од 662.500,00 динара без
ПДВ-а, односно 795.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара Пратећи грађевински материјал, Партија 1 Шљунак коју је
дана 24.03.2016.године донео директор Предузећа број 502, објавила Позив за подношење
понуде на Порталу јавних набавки дана 25.03.2016. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Пратећи грађевински материјал за
Партију 1-Шљунак благовремено се одазвао 1 понуђач.
Отварање понуда обављено је дана 04.04.2016.године са почетком у 10.00 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 584 од 04.04.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 592 од 04.04.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Добара и то Пратећи грађевински материјал
Назив и ознака из општег речника набавки Добара и то Пратећи грађевински материјал је
14210000, 44114000
Предмет јавне набавке обликован у две партије и то:
Партија 1: ШЉУНАК
Процењена вредност јавне набавке Добара и то Пратећи грађевински материјал је
800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и то за
ПАРТИЈУ 1: ШЉУНАК, 700.000,00 динара без ПДВ-а
Благовремено, односно до 04.04.2016.године до 9.45 часова примљена је понуда, и то
1.“ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, заведена под бројем 583 дана 04.04.2016.године у 8.50
часова за Партију 1 – ШЉУНАК
Нема неблаговремених понуда
Критеријум за доделу понуда је најнижа понуђена цена.

Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.“ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, заведена под бројем 583 дана 04.04.2016.године у 8.50
часова за Партију 1 – ШЉУНАК
ул. Витковац
матични број понуђача: 17440446
ПИБ : 100983115
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милојевић Владан
Лице за контакт : Милојевић Владан
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 583 дана 04.04.2016.године у 8.50 часова
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 662.500,00 динара без ПДВ-а, 795.000,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана
Рок важења понуде 12 месеци
Рок испоруке 1 дан
Увидом у конкурсну документацију комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Oбразац понуде, Образац структуре цена, Образац изјаве о
независној понуди, Образац изјаве о испуњености обавезних услово из члана 75 и услова
из члана 75 став 2., Mодел уговора, такође је потписао Изјаву о обавези достављања
менице за добро извршење посла, попунио је и Изјаву да је уписан у регистар понуђача,
доставио је Решење агенције за привредне регистер БД.бр.8130/2013 од 24.07.2013.године,
доставио је и Решење о издавању водне сагласности број 325-04-173/2016-07 од
02.03.2016.године које важи до 02.03.2018.године.
Понуђач је доставио и доказе за тражене додатне услове и то :
Потписану и оверену Изјаву о поседовањну машине за ископ као и утовар шљунка и возила
за превоз предметних добара уз коју је приложио фотокопију саобраћајне дозволе и уговор
о закупу предметних добара.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема понуда које су одбијене.
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
доставио исправну и прихватљиву понуду.
“ЦЕНЗУС“ ДОО, Понуђена цена : 662.500,00 динара без ПДВ-а, односно 795.000,00
динара са ПДВ-ом
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда
благовремена, 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 за јавну набавку добара Пратећи грађевински материјал, Партија
1 Шљунак и уговор додели Понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, заведена под бројем 583
дана 04.04.2016.године у 8.50 часова за Партију 1 – ШЉУНАК
Матични број 17440446, Пиб: 100983115, са понуђеном ценом од 662.500,00 динара без
ПДВ-а, односно 795.000,00 динара са ПДВ-ом
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 Помоћни грађевински материјал и то за Партију 1
Шљунак, додељујући уговор понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, заведена под бројем 583
дана 04.04.2016.године у 8.50 часова за Партију 1 – ШЉУНАК.
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

