
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум 18.04.2016.године 
Број : 813 
А л е к с и н а ц 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 
ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЗА НАБАВКУ  

добара-  
ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 

ПАРТИЈА 3 
ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА З АХЛОР 

Редни број   
7-405/2016 

 
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА 
КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР. 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке  за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, 
ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР  је обустављен 
након истека рока за подношење понуда. 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Основне хемикалије за прераду воде, 
Партија 3 Хлор са услугама баждарења контејнер за хлор. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Основне хемикалије за прераду воде 
24310000, 24311900, 24312220, 24313123, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован у 7 партија с тим да је Извештајем број 812 од 
18.04.2016.године разматрана ПАРТИЈА 3 Хлор са услугама баждарења контејнера за 
хлор. 
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 5.890.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а и то : 
ПАРТИЈА 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор, процењена вредност је 
600.000,00 динара без ПДВ-а 
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:  
Представник Понуђача ТwinOxide-rs, Сава Видијевић по овлашћењу заведеном под бројем 
789 дана 15.04.2016.године 
Представник Понуђача „Маркинг“ ДОО, Милош Гавовић по овлашћењу заведеним под 
бројем 790 дана 15.04.2016.године 
Представник Понуђача „Маркинг“ ДОО, Надежда Видојевић по овлашћењу заведеним под 
бројем 791 дана 15.04.2016.године 
Имена других присутних лица: нема других присутних 
Нема других присутних лица на отварању понуда 
Благовремено, односно до 15.04.2016.године до 11,00 часова примљена је  понуда, и то  
 



1.„ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто пут 53, заведена под бројем  
764, дана 14.04.2016.године у 9,34 часова, за Партију 3 - Хлор са услугама баждарења 
контејнера за хлор  
2.“ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац, ул.Шандора петефија број 6, заведена под 
бројем 782, дана 15.04.2016.године у 9:40 часова, за Партију 3 Хлор са услугама 
баждарења контејнера за хлор 
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.„ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто пут 53, заведена под бројем  
764, дана 14.04.2016.године у 9,34 часова, за Партију 3 - Хлор са услугама баждарења 
контејнера за хлор  
ул. Новосадски ауто пут 53 
матични број понуђача:  07911785 
ПИБ : 100380021 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Др.Миладин Дробњак 
Лице за контакт :  Срђан Соколовић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 764 дана 14.04.2016.године у  9.34 часова за 
Партију 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 438.500,00 динара  без ПДВ-а, 526.200,00 са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 6  дана 
           Рок важења понуде-није уписано  

Рок плаћања вирмански одложено 45 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Комисија је  утврдила да је Понуђач исправно попунио образац структуре цена, попунио је и 
Образац да је уписан у регистар Понуђача, уз који је и доставио Решење БПН 2184/2013, 
попунио је и Модел уговора, попунио је Изјаву о независној понуди, Изјаву о поштовању 
обавеза из чл.75 став 2. Закона, као и Изјаве о прихватању одговорности, доставио је 
фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, као и Сертификат о 
одобрењу за возило за транспорт одређеног опасног терета уз шта је доставио и Полису 
осигурања, достављен је и М образац као и сертификат и фотокопија возачке дозволе за 
лице које врши превоз опасних хемикалија. 
Понуђач је доставио Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних 
хемикалија Министарства енергетике развоја и заштите животне средине, затим Решење 
Министарства енергетике развоја и заштите животне средине, затим уговор о куповини 
добара, фотокопија сертификата ИСО 9001 и ИСО 14001 за понуђача и прозвођача, као и 
18001  за понуђача, доставио је и фотокпију безбедоносног листа оверену, затим Извештај 
о испитивању. 
Понуђач је доставио и Уговор о раду за дипломираног технолога и М образац за истог уз 
који је достављена и диплома.  
Понуђач је попунио Образац понуде  с тим да у делу истог Понуда за партију 3 Хлор са 
услугама баждарења контејнера за хлор није уписао рок важења понуде што је у складу са 
чланом 106 Закона о јавним набавкама битан недостатак понуде. 
Понуђач је био дужан да упише минимални рок важења понуде у складу са Законом који не 
може бити краћи од 30 дана, међутим како Понуђач није уписао ни милимални рок важења 
понуде Комисија је констатовала да се понуда понуђача одбије због битног недостатка 
понуде. 



 
2.“ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац, ул.Шандора петефија број 6, заведена под 
бројем 782, дана 15.04.2016.године у 9:40 часова, за Партију 3 Хлор са услугама 
баждарења контејнера за хлор 
ул. Шандора петефија број 6 
матични број понуђача:  20119578 
ПИБ : 104224403 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бојан Цветковић 
Лице за контакт :Вељко Цветковић   
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 782  дана 15.04.2016.године у  9.40 часова
 за Партију 3 Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 

Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 420.000,00 динара  без ПДВ-а, 504.000,00 са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 2  дана 
           Рок важења понуде 70  дана 

Рок и начин плаћања 45 дана вирманом 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Образац понуде, Модел уговора, Образац структуре цена, 
образац Изјаве о независној понуди, образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2.Закона, 
образаце Изјаве о прихватању одговорности. 
Понуђач је доставио Извод о регистрацији привредног субјекта, Уверење основног суда у 
Крушевцу за правно лице, Уверење Основног суда у Крушевцу за законског заступника, 
Уверење вишег суда у Крушевцу за правно лице, Уверење вишег суда у Крушевцу за 
законског заступника, Уверење Вишег суда у Београду за правно лице, Уверење Вишег 
суда у Београду за законског заступника, Извештај из казнене евиденцје за законског 
заступника, Уверење привредног суда у Краљеву, Уверење прекршајног суда у Крушевцу, 
Уверење Министраства финансија Пореска управа Регионално одељења Крагујевац, 
Уверење градске управе града Крушевац. 
Понуђач је доставио потврду Народне банке о броју дана неликвидности, као и Решење 
Министарства Пољопривреде и заштите животне средине, затим фотокопију Уговора о 
набавци хлора, Уговора о купопродаји добара, доставио је и Сертификат 9001за понуђача 
као и 9001, 14001 и 18001 за произвођача, Безбедонсони лист, сертификат о квалитету, 
Уговор ораду са дипломираним хемичарем, Уговор о раду са дпломираним инжењером 
технологије. 
Понуђач је доставио очитану саобраћајну дозволу возила за превоз, као и сертификат за 
возача. 
Понуђач у својој понуди није доставио атест за АДР за возило као ни возачку дозволу 
возача који поседује сертификат  те је Комисија констатовала да понуда понуђача садржи 
битан недостатак у складу са чланом 106. Закона јер је понуђач дужан да достави све 
тражене доказе за додатне услове. 
Како понуђач није доставио све тражене доказе за додатне услове Комисија је 
констатовала да се понуда понуђача одбије због битног недостатка понуде. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда понуђача „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд због садржине битног недостатка 
понуде у складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама. 
Одбијена је и понуда Понуђача “ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац због садржине 
битног недостатка понуде у складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама. 
 
Критеријум за доделу уговора: 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 су обе понуде одбијене због 
садржине битних недостатака. 
 
Поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР биће 
спроведен одмах након коначности одлуке о обустави поступка.  
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


