ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Датум 14.06.2016.године
Број : 1392
Алексинац
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
добараВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 10
СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА
Редни број
19-958/2016
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ
МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 10 – СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ
ЦЕВОВОДА
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 10 –
СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА је обустављен
након истека рока за подношење понуда.
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Водоводни материјал, Партија 10 Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал 46130000.
Предмет јавне набавке обликован у 11 партија с тим да је Извештајем број 1391 од
14.06.2016.године разматрана ПАРТИЈА 10 Специјалне арматуре за санацију магистралних
цевовода.
Процењена вредност јавне набавке у укупном је 13.040.000,00 динара без обрачунатог
ПДВ-а и то :
ПАРТИЈА 10 – Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода , процењена
вредност је 1.200.000,00 динара без ПДВ-а
Чланови Комисје и заменици:
Састав
Име и презиме
Члан
Драган Радојковић
1.
Заменик
Томислав Голубовић
Члан
Вања Стефановић
2.
Заменик
Милош Јовановић
Члан
Милена
Брзаковић
3.
Заменик
Небојша Живковић
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:
Представник Понуђача „Санивод“ ДОО Ћериман Зоран по овлашћењу број 1353 од
08.06.2016.године

Представник Понуђача Аliaxis
Милан Глигоријевић по овлашћењу број 1354 од
08.06.2016.године
Представник Понуђача „Атлантик“ Горан Јовановић, по овлашћењу број 1355 од
08.06.2016.године
Представник Понуђача „Анкер инг“ , Александра Јањић, по овлашћењу број 1356 од
08.06.2016.године
Имена других присутних лица: нема других присутних
Нема других присутних лица на отварању понуда
Благовремено, односно до 08.06.2016.године до 12,00 часова примљена је понуда, и то
1. „АРМАС“ СР, СОПОТ, улица Кнеза Милоша број 42, заведена под бројем 1302, дана
06.06.2016.године у 9.30 часова, за Партију 10 - Специјалне арматуре за санацију
магистралних цевовода
Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.„АРМАС“ СР, СОПОТ, улица Кнеза Милоша број 42, заведена под бројем 1302, дана
06.06.2016.године у 9.30 часова, за Партију 10 - Специјалне арматуре за санацију
магистралних цевовода
ул. Кнеза Милоша број 42
матични број понуђача: 54144440
ПИБ : 100191862
Лице овлашћено за потписивање уговора: Слободан Стојановић
Лице за контакт : Слободан Стојановић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1302 дана 06.06.2016.године у 9.30 часова
за Партију 10 - Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 680.340,00 динара без ПДВ-а, 816.408,00 динара са ПДВ-ом
Рок испоруке 14 дана
Рок важења понуде- није уписано
Рок плаћања вирмански одложено 30 дана
Гарантни рок 3 године од набавке
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Приликом попуњавања Образаца који чине саставни део Понуде, Понуђач није попунио
исправно образац на страни 108/159, наиме Понуђач у том делу није уписао рок важења
понуде иако је био у обавези да то учини.
Понуђач 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.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијена је понуда понуђача „АРМАС“ СР, СОПОТ, 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 је за ову партију достављена
само једна понуда и иста је одбијена због садржине битног недостатка у складу са чланом
106. Закона о јавним набавкама.
Поступак јавне набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 10 –
СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА након истека
рока за подношење понуда 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

