
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1321 
Датум : 06.06.2016.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 ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
–ДОБАРА –  

ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
ПАРТИЈА 3 ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР 

Редни број   
21-996/2016 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто 
пут 53, заведена под бројем  1284, дана 03.06.2016.године у 9,40 часова, за Партију 3 - 
Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор,  Матични број   07911785,  Пиб 
100380021, са понуђеном ценом од  403.500,00 динара  без ПДВ-а, односно 484.200,00 
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 за 
набавку  добара – Основне хемикалије за прераду воде,  коју је дана 06.05.2016.године 
донео директор Предузећа број 994, објавила Позив за подношење понуде на Порталу 
јавних набавки дана 06.05.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Основне хемикалије за прераду воде, за 
ПАРТИЈУ 3 Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор благовремено се одазвао 1 
понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 06.06.2016.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1305 од 06.06.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1320 од 06.06.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Основне хемикалије за прераду воде, 
Партија 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Основне хемикалије за прераду воде 
24310000, 24311900, 24312220, 24313123, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован по партијама с тим да је Извештајем број 1320 од 
06.06.2016.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 
У поступку јавне набавке за набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 3 
Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор  учествоваo је 1 понуђач са 
благовременoм понудoм  и то: 



 
1. „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто пут 53, заведена под бројем  
1284, дана 03.06.2016.године у 9,40 часова, за Партију 3 - Хлор са услугама баждарења 
контејнера за хлор  
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1. „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто пут 53, заведена под бројем  
1284, дана 03.06.2016.године у 9,40 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 1284 дана 03.06.2016.године у  9.40 часова
 за Партију 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 403.500,00 динара  без ПДВ-а, 484.200,00 са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 6  дана 
           Рок важења понуде -70 дана  

Рок плаћања вирмански одложено 45 дана 
Гарантни период 12 месеци 
Место испоруке Франко магацин ППВ Бресје 

Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, потписао је и Изјаву да 
је уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре. 
Уредно је попунио Модел уговора  као и Изјаву да ће сносити све последице и штету 
уколико иста настане неодговарајућим и неквалитетним добрима. 
На свом меморандуму доставио је Изјаву о интернет адресама на којим су подаци о 
понуђачу јавно доступни, доставио је и Решење БПН 2184/2013. 
Доставио је и Дозволу за обављање делатности промета нарочито опсаних хемикалија, 
затим Решење да је уписан у листу биоцидних производа, затим сертификат, потврду о 
извршеној анализи, Мишљење Универзитета у Београду, Безбедносни лист. 
Понуђач је у документацији доставио све тражене доказе за испуњеност додатних услова у 
складу са чланом 76. и 77. Закона о јавним набавкама. 
Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, одговарајућа и прихватљива 
имајући у виду достављене доказе и понуђену цену из понуде. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
Понуда Понуђача „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд са Понуђеном ценом: 403.500,00 динара  
без ПДВ-а, односно 484.200,00 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  Понуђачу  „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, Београд, Улица Новосадски ауто 
пут 53, заведена под бројем  1284, дана 03.06.2016.године у 9,40 часова, за Партију 3 - 



Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор,  Матични број   07911785,  Пиб 
100380021, са понуђеном ценом од  403.500,00 динара  без ПДВ-а, односно 484.200,00 
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 Основне хемикалије за прераду воде, Партија 3  - Хлор са 
услугама баждарења контејнера за хлор  додељујући уговор Понуђачу  „ПАТЕНТИНГ“ ДОО, 
Београд, Улица Новосадски ауто пут 53, заведена под бројем  1284, дана 03.06.2016.године 
у 9,40 часова, за Партију 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор. 
 
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 
 

 
 
 


