
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1045 
Датум : 10.05.2016.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  ДОБАРА 
ЗАШТИТНА ОПРЕМА 

ПАРТИЈА  2 РАДНА ОБУЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
Редни број   
17-831/2016 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  “ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, улица Станоја Бунушевца  
број 16, заведена под бројем 1010 дана 06.05.2016.године у 11.38 часова  за Партију 2 
Радна обућа и остала заштитна средства, Матични број  07999275, Пиб: 1003392449, са 
понуђеном ценом од  124.830,00 динара  без ПДВ-а, односно 149.796,00  динара са ПДВ-
ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, за набавку  добара, Заштитна опрема, Партија 2 – Радна обућа и остала 
заштитна средства 14.04.2016.године, донео директор Предузећа број 770, објавила Позив 
за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 19.04.2016. године и својој интернет 
страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Заштитна опрема за Партију 2 – Радна 
обућа и остала заштитна средства  благовремено се одазвало 3  понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 06.05.2016.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1018 од 06.05.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1044  од  10.05.2016.године. 
Предмет јавне набавке је набавка Добара и то Заштитна опрема, Партија 2 – Радна обућа и 
остала заштитна средства. 
Назив и ознака из општег речника набавки Заштитна опрема, Партија 2 – Радна обућа и 
остала заштитна средства је 18110000, 18400000, 188000000. 
Предмет јавне набавке обликован  по партијама с тим да Наручилац овим Извештајем 
разматра Партију 2 – Радна обућа и остала заштитна средства 
Процењена вредност јавне набавке  добара Заштитна опрема, Партија 2 – Радна обућа и 
остала заштитна средства је 140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а  
 
6. Благовремено, односно до 06.05.2016.године до 12,00 часова примљене су  понуда, и то  
 
1.“КОН“ ДОО НИШ,  улица Браће Вуксановића број 13, заведена под бројем 1007 дана 
06.05.2016.године у 11.10  часова  за Партију 2 – Радна обућа и остала заштитна 
средства 



2“ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, улица Станоја Бунушевца  број 16, заведена под бројем 1010 
дана 06.05.2016.године у 11.38 часова  за Партију 2 – Радна обућа и остала заштитна 
средства 
3.“ВАТРООПРЕМА“ СТУР, Алексинац, улица 7 јули бб, заведена под бројем 1012 дана 
06.05.2016.године у 11.53  часова, за Партију 2  - Радна обућа и остала заштитна 
средства 
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.“КОН“ ДОО НИШ,  улица Браће Вуксановића број 13, заведена под бројем 1007 дана 
06.05.2016.године у 11.10  часова  за Партију 2 – Радна обућа и остала заштитна 
опрема 
ул. Браће Вуксановића број 13 
матични број понуђача:07988036 
ПИБ : 101858059 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Станковић Александар 
Лице за контакт : Станковић Александар 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1007 дана 06.05.2016.године у 11.10  часова  за 
Партију 2- Радна обућа и остала заштитна опрема, заведена код Понуђача под бројем 
22 дана 06.05.2016.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 99.884,00 динара  без ПДВ-а, 119.860,80 динара са ПДВ-ом 
 Рок и начин плаћања 45 дана од пријема фактуре 
            Рок важења понуде  - није уписан  
 Рок испоруке  3  дана 
Достављени су сви тражени узорци. 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач приликом попуњавања понуде није уписао рок важења понуде, имајући у виду 
члан 106. Закона о јавним набавкама тачка 4. Како је у складу са Законом минимални рок 
важења понуде 30 дана понуђач је био дужан да упише најмање минимални рок важења 
понуде, међутим како исти то није учинио, нити је уопште уписао рок важења понуде 
његова понуда у складу са чланом 106. став 4. садржи битан недостатак и иста неће бити 
разматрана, већ ће иста бити одбијена због садржине битног недостатака. 
 
2.“ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, улица Станоја Бунушевца  број 16, заведена под бројем 1010 
дана 06.05.2016.године у 11.38 часова  за Партију 2 Радна обућа и остала заштитнма 
опрема 
ул. Станоја Бунушевца  број 16 
матични број понуђача:07999275 
ПИБ : 1003392449 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Биљана Стојановић 
Лице за контакт : Биљана Стојановић 
Подаци из понуде  за Партију 2 Радна одећа и остала зштитна опрема 
 Број под којим је понуда заведена 1010 дана 27.04.2016.године у  9.16 часова, 
заведена код понуђача под бројем 505-2 дана 05.05.2016.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 124.830,00 динара  без ПДВ-а, односно 149.796,00  динара са ПДВ-
ом 
 Рок плаћања 45 дана  
            Рок важења понуде 33  дана 
 Рок испоруке  7 дана 



Понуђач је доставио узорке који су тражени конкурсном документацијом. 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је доставио Овлашћење произвођача „АЛБО“ ДОО да може учествовати у поступку 
јавне набавке и и да може нудити производе из њиховог асортимана. 
Понуђач је на свом меморандуму доставио обавештење да је регистрован у регистру 
понуђача наводећи интернет страницу где су подавци јавно доступни уз које је доставио 
Ивод о регистрацији привредног субјекта као и Решење БД. 72726/2014 и БПН. 1734/2014. 
Уредно је попунио Образац Изјаве да је уписан у регистар понуђача, као и образац Понуде, 
образац структуре цена, трошкове није тражио, попунио је и Образац изјаве о независној 
понуди, образац Изјаве о испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама, 
модел уговора. 
Уз своју понуду Понуђач је доставио : 
Понуђач је доставио Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени 
услови из техничке документације за заштитну дубоку ципелу, Декларација о 
усаглашености са траженим стандардима, технички лист, сертификат на основу кога је 
издата Декларација, упутство за употребу и сертификат о прегледу типа. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке 
документације за заштитну плитку ципелу, Декларација о усаглашености са траженим 
стандардима, технички лист, сертификат на основу кога је издата Декларација, упутство за 
употребу и сертификат о прегледу типа. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке 
документације за радну ципелу дубоку, Декларација о усаглашености са траженим 
стандардима, технички лист, сертификат на основу кога је издата Декларација, упутство за 
употребу и сертификат о прегледу типа. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке 
документације за гумену чизму, Декларација о усаглашености са траженим стандардима, 
технички лист, сертификат на основу кога је издата Декларација, упутство за употребу и 
сертификат о прегледу типа. 
Понуђени узорци су у складу са важећом техничком  спецификацијом. 
Имајући у виду напред наведено, вршећи увид у достављене узорке и документацију  
Комисија је контатовала да је Понуда понуђача исправна, одговарајућа и прихватљива 
имајући у виду понуђену цену у односу на процењену вредност конкретне партије. 
 
3.“ВАТРООПРЕМА“ СТУР, Алексинац, улица 7 јули бб, заведена под бројем 1012 дана 
06.05.2016.године у 11.53  часова, за Партију 2  Радна обућа и остала заштитна опрема 
ул. 7 јули бб 
матични број понуђача:  60101655 
ПИБ :  104339399 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Наташа Станковић 
Лице за контакт :  Наташа Станковић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1012 дана 27.04..2016.године у  11.53  часова, 
заведена код Понуђача под бројем 02/Вик од 06.05.2016.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена :  121.745,00 динара  без ПДВ-а,  односно  146.094,00  динара са  
ПДВ-а 
 Рок плаћања 45 дана 
            Рок важења понуде 30 дана 

Рок испоруке 7 дана  
Понуђач је доставио тражене додатне услове 

Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 



Уредно је попунио Образац Изјаве да је уписан у регистар понуђача, као и образац Понуде, 
образац структуре цена, трошкове није тражио, попунио је и Образац изјаве о независној 
понуди, образац Изјаве о испуњености услова из члана 75 Закона о јавним набавкама, 
модел уговора. 
Уз своју понуду Понуђач је доставио : 
Понуђач је доставио Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени 
услови из техничке документације за заштитну дубоку ципелу, Декларација о 
усаглашености са траженим стандардима, технички лист, сертификат на основу кога је 
издата Декларација, упутство за употребу. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке 
документације за заштитну плитку ципелу, Декларација о усаглашености са траженим 
стандардима, технички лист, сертификат на основу кога је издата Декларација, упутство за 
употребу. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије да су испуњени услови из техничке 
документације за гумену чизму, Декларација о усаглашености са траженим стандардима, 
технички лист, сертификат на основу кога је издата Декларација, упутство за употребу. 
Извештај о испитивању акредитоване лабораторије за радне ципеле дубоке из кога се 
утврђује да је дебљина коже 1,9 мм док је конкурсном документацијом у делу техничка 
спецификација тражено да дебљина коже буде 2,00 мм. 
Тражени стандард за радне дубоке ципеле је ЕН ИСО 20347 СРЦ а Понуђач је у Понуди за 
безбедоносне дубоке ципеле доствио  ЕН ИСО 20345. 
За наведене тражене артикле  (заштитна ципела –дубока, заштитна циплела – плитка и 
радна ципела дубока) понуђач није доставио сертификате о прегледу типа који су 
захтевани Конкурсном документацијом  у делу техничка спецификација. 
Понуђач је приликом попуњавања начинио рачунску грешку али је дао сагласност за 
исправку исте тако да понуђена цена износи 120.480,00 динара без ПДВ-а. 
Понуђени узорци су у складу са важећом техничком спецификацијом, осим узорка за радну 
ципелу дубоку који није у складу са траженим техничким спецификацијом. 
 
Имајући у виду напред наведено и вршећи увид у достављене узорке Комисија је 
контатовала да Понуда понуђача садржи недостатак и иста је неприхватљива јер не 
испуњава тражене техничке карактеристике предвиђене у делу техничка спецификација  и 
то:  заправо понуђач је у понуди доставио понуду за Радне ципеле дубоке чија је дебљина 
коже 1.9 мм а конкурсном документацијом је тражено да дебљина коже ципела буде 2.00 
мм што је неприхватљиво јер је понуђач био дужан да достави понуду за тражене ципеле 
по траженој техничкој спецификацији . 
Такође за исте ципеле доставио је стандард ЕН ИСО 20345 а конкурсном документацијом је 
тражен ЕН ИСО 20347 СРЦ што је неприхватљиво. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда Понуђача “КОН“ ДОО НИШ, улица Браће Вуксановића број 13, заведена 
под бројем 1007 дана 06.05.2016.године у 11.10  часова  за Партију 2 – Радна обућа и 
остала заштитна опрема, због садржине битног недостатка у складу са законом.  
Одбијена је понуда Понуђача “ВАТРООПРЕМА“ СТУР, Алексинац улица 7 јули бб, заведена 
под бројем 1012 дана 06.05.2016.године у 11.53  часова, за Партију 2  Радна обућа и остала 
заштитна опрема имајући у виду да иста не задовољава тражене техничке карактеристике 
предвиђене у делу техничка спецификација. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  



 
1. “ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, Понуђена цена : 124.830,00 динара  без ПДВ-а, односно 
149.796,00  динара 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 за јавну набавку добра, Заштитна опрема,  Партија 2 - Радна 
обућа и остала заштитна опрема  и уговор додели Понуђачу  “ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, 
улица Станоја Бунушевца  број 16, заведена под бројем 1010 дана 06.05.2016.године у 
11.38 часова  за Партију 2 Радна обућа и остала заштитна средства, Матични број  
07999275, Пиб: 1003392449, са понуђеном ценом од  124.830,00 динара  без ПДВ-а, 
односно 149.796,00  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, Заштитна опрема и то за Партију  2 -  Радна обућа и 
остала заштитна средства додељујући уговор понуђачу  “ТЕКСТКО“  ДОО, Ниш, улица 
Станоја Бунушевца  број 16, заведена под бројем 1010 дана 06.05.2016.године у 11.38 
часова  за Партију 2 - Радна обућа и остала заштитна опрема.  
 
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 
 

 
 
 


