
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1438 
Датум : 16.06.2016.године 
Врста поступка: Отворени поступак 
  
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 ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
–ДОБАРА –  

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 
ПАРТИЈА  3 Затварачи и вентили 

Редни број   
19-958/2016 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  “САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД,  ул.VIII Сутјеска број 
33, заведена под бројем  1347, дана 08.06.2016.године у 10.30 часова, за Партију 3 
Затварачи и вентили, Матични број   07752873,  Пиб: 101727745, са понуђеном ценом од  
1.592.554,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.911.064,80 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, за 
набавку  добара – Водоводни материјал,  коју је дана 22.04.2016.године донео директор 
Предузећа број 901, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 
04.05.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Водоводни материјал, за ПАРТИЈУ 3 
Затварачи и вентили  благовремено се одазвало 2 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 08.06.2016.године са почетком у 12,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1357 од 08.06.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1436 од 16.06.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Водоводни материјал, Партија 3 -  Затварачи 
и вентили. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал  46130000. 
Предмет јавне набавке обликован у 11 партија с тим да је Извештајем број 1436 од 
16.06.2016.године разматрана ПАРТИЈА 3 Затварали и вентили.  
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 13.040.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а и то : 
ПАРТИЈА 3 -  Затварачи и вентили, процењена вредност је 1.950,000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара Водоводни материјал, Партија 3 Затварачи и 
вентили  учествовалo је 2 понуђача са благовременим понудама  и то: 
 
1.„ЕВОЛВА“ ДОО, ПОЖЕГА, ул.Николе Пашића број 75, заведена под бројем  1340, 
дана 08.06.2016.године у 8.50 часова, за Партију 3- Затварачи и вентили  
 
2.“САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД,  ул.VIII Сутјеска број 33, заведена под бројем  1347, дана 
08.06.2016.године у 10.30 часова,  Партија 3 Затварачи и вентили 



 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.„ЕВОЛВА“ ДОО, ПОЖЕГА, ул.Николе Пашића број 75, заведена под бројем  1340, 
дана 08.06.2016.године у 8.50 часова, за Партију 3- Затварачи и вентили  
ул. Николе Пашића број 75, 
матични број понуђача: 17311344 
ПИБ : 101003008 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Чедомир Шојић 
Лице за контакт :  Чедомир Шојић 
 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1340 дана 06.06.2016.године у  9.30 часова

 за Партију 3 – Затварачи и вентили   
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.439.511,00 динара  без ПДВ-а, 1.727.413,20 динара  са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 2  дана 
           Рок важења понуде- 61 дан   

Рок плаћања до  45 дана вирманским путем 
 Гарантни рок 3 године 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, потписао је Изјаву да је 
уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре уз коју је и доставио Решење 
БПН.419/2013 те сами тим испуњава све тражене доказе за обавезне услове предвиђене 
чланом 75. Закона о јавним набавкама. 
Доставио је и доказе за додатне услове и то: 
Понуђач је доставио  писмену ауторизацију (сагласност) произвођача .   
Понуђач је доставио Извод из каталога произвођача за предметна добра на српском језику. 
Понуђач је дужан да достави важећи Извештај о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије затварача са гумираним клином али није доставио Извештај о 
здравственој исправности издат од стране акредитоване лабораторије за лептирасте 
затвараче. Такође није доставио сертификат о акредитацији са обимом акредитације за 
лабораторију. 
Понуђач је доставио важеће Извештаје о испитивању затварача са гумираним клином 
називног притиска PN10 бара, у складу са SRPS EN ISO 12266, али није доставио 
Сертификат о акредитацији са обимом акредитације за лабораторију.   
Понуђач је доставио важећи сертификаt ISO 9001, сертификат прозивођача за целокупан 
материјал из спецификације          
Понуђач  је доставио доказ неопходног пословног капацитета и то фотокопије Уговора о 
испоруци предметинх добара али није доставио фотопије рачуна уз Уговоре. 
Понуђач је доставио доказ о кадровском капацитету и то фотокопије Уговора о раду са МА 
обрасцима 
Понуђач је доставио доказ да располаже  неопходним техничким капацитетом тј. досатвио 
је фотокопију саобраћајне дозволе за доставно возило. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да Понуда Понуђача садржи 
битан недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама став 2.  јер Понуђач 
није доставио све доказе за тражене додатне услове што је био у обавези да учини, наиме 
Понуђач није доставио Извештај о здравственој исправности издат од стране акредитоване 
лабораторије за лептирасте затвараче.  



Такође није доставио сертификат о акредитацији са обимом акредитације за лабораторију. 
и није доставио фотопије рачуна уз Уговоре а тражено је конкурсном документацијом на 
страни 52/159 и иста ће бити одбијена. 
 
 
2.“САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД,  ул.VIII Сутјеска број 33, заведена под бројем  1347, дана 
08.06.2016.године у 10.30 часова, Партија 3 Затварачи и вентили,  
ул. VIII Сутјеска број 33 
матични број понуђача: 07752873 
ПИБ : 101727745 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Шејић 
Лице за контакт :  Зоран Ћериман 
Подаци из понуде  
Број под којим је понуда заведена 1347 дана 08.06.2016.године у  10.30 часова за 
Партија 3 -  Затварачи и вентили, 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.592.554,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.911.064,80 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок испоруке 2  дана од пријема захтева 
           Рок важења понуде- 60 дана од дана отварања  

Рок плаћања 45 дана на текући рачун 
Гарантни период 3 године од дана испоруке добара 

 
Увидом у Конкурсну документацију Комисја је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, потписао је Изјаву да је 
уписан у регистар понуђача уз коју је и доставио Решење БПН.1961/2013, на свом 
меморандуму доставио је Изјаву да у складу са Законом испуњава обавезне услове 
предвиђене чланом 75. Закона, уредно је попунио  и модел Уговора. 
Понуђач је доставио писмену ауторизацију  (сагласност) произвођача за целокупни 
материјал из Спецификације.      
Понуђач је доставио Извод из каталога произвођача за предметна добра на српском језику 
Понуђач је достави важећи Извештај о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије - сертификат о акредитацији са обимом акредитације  за 
испитивање затварача са гумираним клином, лептирастих затварача који није старији од 24 
месеци.    
Понуђач је доставио важеће Извештаје о испитивању затварача са гумираним клином 
називног притиска PN10 бара, у складу са:     
     -SRPS EN ISO 1074-1         
     -SRPS EN ISO 1074-2         
     -SRPS EN ISO 12266         
Као и Извештаји о испитивању материјала издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије за испитивање, која има уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације, сертификат о акредитацији са обимом акредитације   
Понуђач је доставио и  важећи сертификаt  ISO 9001, сертификат прозивођача (за 
целокупан материјал из спецификације).         
Понуђач доставио доказ да располаже неопходним пословним капацитетом тј. доставио је 
фотокопије  Уговра о испоруци предметних добара са рачунима.  
Понуђач је да доставио доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом тј 
доставио је фотокопије Уговра о раду са МА обрасцима. 
Понуђач је доставио доказ да располаже неопходним техничким капацитетом тј. доставио је 
фотокопију саобраћајне дозволе за доставно возило. 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  



Одбијена је понуда понуђача „ЕВОЛВА“ ДОО, Пожега због садржине битног недостатка у 
складу са чланом 106. Став 2. Закона о јавним набавкама. 
Понуда Понуђача садржи битан недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним 
набавкама став 2.  Јер Понуђач није доставио све доказе за тражене додатне услове што је 
био у обавези да учини, наиме Понуђач није доставио Извештај о здравственој исправности 
издат од стране акредитоване лабораторије за лептирасте затвараче.  
Такође,  није доставио сертификат о акредитацији са обимом акредитације за лабораторију. 
и није доставио фотопије рачуна уз уговоре а тражено је конкурсном документацијом на 
страни 52/159. 
 
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 имајучи у виду да је за ову партију остала само 
једна исправна, одговарајућа и прихватљива понуда  
“САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД, Понуђена цена 1.592.554,00 динара  без ПДВ-а, односно 
1.911.064,80 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде 
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  и уговор додели “САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД,  ул.VIII Сутјеска 
број 33, заведена под бројем  1347, дана 08.06.2016.године у 10.30 часова, за Партију 3 
Затварачи и вентили, Матични број   07752873,  Пиб: 101727745, са понуђеном ценом од  
1.592.554,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.911.064,80 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 Водоводни материјал, Партија 3  - Затварачи и вентили 
додељујући уговор Понуђачу  “САНИВОД“ ДОО,БЕОГРАД,  ул.VIII Сутјеска број 33, 
заведена под бројем  1347, дана 08.06.2016.године у 10.30 часова, за Партију 3  - 
Затварачи и вентили. 
 
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 10 дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 
 

 
 
 


