
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1826 
Датум : 04.08.2016.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 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 
ВОДОМЕРИ 

ПАРТИЈА 1-  ВОДОМЕРИ МЕХАНИЧКИ 
Редни број   

36-1746/2016 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  “ИНСА“ АД,  ул. Тршћанска број 21, чија је понуда 
заведена под бројем 1814 дана 04.08.2016.године у   8.45  часова, Матични број  07006357  
Пиб: 100001693, са понуђеном ценом од  2.411.510,00 динара  без ПДВ-а, односно 
2.893.812,00 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, Водомери, Партија 1 – Водомери механички,  коју је дана 
25.07.2016.године донео директор Предузећа број 1736, објавила Позив за подношење 
понуде на Порталу јавних набавки дана 27.07.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Водомери за Партију 1 – Водомери 
механички  благовремено се одазвао 1 понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 04.08.2016.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1821 од 04.08.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1825  од 04.08.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће : 
Предмет јавне набавке је набавка добара,  Водомери, Партија 1 – Водомери механички 
Назив и ознака из општег речника набавки добара,  Водомери, Партија 1 – Водомери 
механички 38421100 
Предмет јавне набавке обликован у две партије с тима да је Наручилац сада покренуо 
поступак набавке само за Партију 1 Водомери механички. 
Процењена вредност јавне набавке  добара,  Водомери, Партија 1 – Водомери механички је   
2.600.000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара,  Водомери, Партија 1 – Водомери механички 
учествовао је 1 понуђач са благовременом понудом  и то: 
 
1. “ИНСА“ АД, улица Тршћанска  број 21, заведена под бројем 1814 дана 
04.08.2016.године у 8.45 часова  за Партију 1 – Водомери механички  
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1. “ИНСА“ АД, улица Тршћанска  број 21, заведена под бројем 1814 дана 
04.08.2016.године у 8.45 часова  за Партију 1 – Водомери механички  
 



ул. Тршћанска број 21 
матични број понуђача: 07006357 
ПИБ : 100001693 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Јовица Зарић 
Лице за контакт : Милунка Симовић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1814 дана 04.08.2016.године у 8.45 часова  за 
Партију 1 – Водомери механички   
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 2.411.510,00  динара  без ПДВ-а, односно 2.893.812.00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок и начин плаћања до 45 дана 
           Рок важења понуде 30 дана 
 Гарантни рок: 36 месеци 
 Рок испоруке: до 5 дана од доставе поруџбенице 
 Место испоруке:ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 
Понуђач је уз понуду доставио тражени узорак. 
 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 

Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попунио Образац 
структуре цена, Попунио  је Модел уговора, као и Изјаву да је уписан у регистар Понуђача, као и 

Изјаву да гарантује испуњавање тражених услова датих у спецификацији, квалитет и 
функционалност испоручених водомера,        
Да ће обезбеди резервне механизме и делове за поправку испоручених водомера у наредних 20 
година.            
Да сваки водомер појединачно треба бити појединачно упакован и треба имати посебни гарантни 
лист оверен од стране произвођача.      
Као и да прихвата резултате накнадног и додатног испитивања испорученог материјала у 
независној овлашћеној (акредитованој) лабораторији и да сноси све последице и штету уколико 
је он изазвао, неквалитетним, неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Понуђач прихвата и 
сву штету проистеклу из растура и губитка воде коју стручна    
Комисија Понуђача буде одредила проистекла у претхнодно описаном случају неквалитетно 
испоручених добара. 
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да је регистрован код надлежног органа, да он 
и његов заступник нису осуђивани за неко кривично дело, да му није изречена мера забране 
обављања делатности, да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине као и да поштује 
обавезе које произилазе из важећих прписа, достабио је Решење Агенције за привредне регистре 
из Регистра понуђача БПН.бр.1298/2015 , копију претраге података Регистра понуђача Као и 
Извод о регистрацији привредних субјекта 
Понуђач је доставио Уверење Привредне коморе Србије да је исти и произвођач добра домаћег 
порекла. 
Понуђач је доставио каталог са карактеристикама понуђених водомера са минимумом тражених 
и захтеваних карактеристика датих у спецификацији техничког описа на српском језику. 
Доставио је Изјаву на свом меморандуму да је „ИНСА“ АД и домаћи произвођач водомера и 
резервних делова водомера. 
Уредно је попунио и оверио  Изјаву на старни 45/45 конкурсне документације. 
Доставио је и доказе неопходног пословног капацитета, као и доказ неопходног техничког 
лапацитета, доказ неопходног кадровског капацитета, доставио је и Фотокопију важећег 
сертификат ИСО 9001 Произвођача предметних добара. 
Доставио је и Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије за испитивање као и Сертификат о акредитацији српс 17020:2012 са обимом 



акредитације, доставио је и Уверење о одобрењу типа мерила (водомера) издат од стране 
Дирекције за мере и драгоцене метале РС за све тражене типове водомера из спецификације. 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене 
 
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 достављена само једна понуда и 
то: 
 

“ИНСА“ АД, са Понуђеном ценом од  2.411.510,00  динара  без ПДВ-а, односно 
2.893.812.00 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
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 Понуђачу  “ИНСА“ АД,  ул. Тршћанска број 21, 
чија је понуда заведена под бројем 1814 дана 04.08.2016.године у   8.45  часова, Матични 
број  07006357  Пиб: 100001693, са понуђеном ценом од  2.411.510,00 динара  без ПДВ-а, 
односно 2.893.812,00 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,  Водомери, Партија 1 – Водомери механички додељујући 
уговор понуђачу “ИНСА“ АД,  ул. Тршћанска број 21, чија је понуда заведена под бројем 
1814 дана 04.08.2016.године у   8.45  часова. 
 
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 
 

 
 
 


