ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Датум 10.08.2016.године
Број : 1868
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
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА НАБАВКУ
–РАДОВА –
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Редни број
33-1638/2016
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова,
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ Редни број 33-1638/2016
Образложење
Поступак јавне набавке
за набавку радова,
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, Редни број 33-1638/2016 је обустављен након истека рока за
подношење понуда.
Процењена вредност набавке радова, РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ, Редни број 33-1638/2016 је 3.400.000,00 динара без ПДВ-а. Oзнака из Општег
речника набавки је 45000000.
Разлог обуставе поступка за радове, РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ, Редни број 33-1638/2016 је неиспуњење услова за доделу уговора, имајући у виду
да су достављене понуде одбијене и то једна због садржине битног недостатка а друга јер
је неприхватљива.
Благовремено, односно до 09.08.2016.године до 10,00 часова примљене су понуде, и то
1.ГУР “ТРЕНД“ село Краљево, заведена под бројем 1853 дана 09.08.2016.године у 8.15
часова;
2.Заједничка понуда : МДС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Ниш, ул.Црвених Јавора број 40
АНКЕР ИНГ ДОО, ул.Алексиначка број 3, Ниш, заведена дана 09.08.2016.године под
бројем 1854 дана у 8.50 часова.
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.Грађевинско услужна радња “ТРЕНД“ село Краљево, заведена под бројем 1853
дана 09.08.2016.године у 8.15 часова;
ул. Село Краљево
матични број понуђача: 55949344
ПИБ : 102876905
Лице овлашћено за потписивање уговора: Војкан Милетић
Лице за контакт : Војкан Милетић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1853 дана 09.08.2016.године у 8.15 часова,
заведена код Понуђача под бројем 06/16 дана 08.08.2016.године

Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 2.783.624,00 динара без ПДВ-а, односно 3.340.348,80 динара са
ПДВ-ом
Рок плаћања 30 дана вирманом
Рок важења понуде 90 дана
Рок извођења радова 40 радних дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, трошкове није тражио,
уредно је попунио Модел уговора, попунио је и образац Изјаве о упису у регистар понуђача
који води Агенција за привредне регистре.
Доставио је и Писмо о намерама да ће доставити банкарску гаранцију.
Доставио је и динамички план.
Понуђач је доставио доказ за додатни услов број 1- фотокопије Уговора о извођењу радова,
фотокопије окончаних ситуација, фотокопије фактура, доказ за додатни услов број 2 –
Фотокопије Уговора о раду и МА образаца, Фотокопија Уговора о делу, фотокопију важеће
лиценце 414 са доказом Потврдом о важењу исте, као и доказ за додатни услов 3 с тим да
није доставио доказ да су камиони кипери и то 2 комада у власништву Грађевинско
услужне радње „Тренд“ а то је било предвиђено конкурсном документацијом.
Имајући напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача садржи битан
недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама јер Понуђач није доставио
све доказе за тражене додатне услове који су тражени конкурсном документацијом већ је
делимично доставио доказе, наиме Понуђач није доставио доказ да су камиони кипери и то
два комада у власништву Грађевинско услужне радње „Тренд“
а конкурсном
документацијом је било предвиђено достављање тих доказа.
Имајући у виду напред наведено Комисија ће ову понуду одбацити због садржнине битног
недостатка.
2.Заједничка понуда : МДС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Ниш, ул.Црвених Јавора број 40
АНКЕР ИНГ ДОО, ул.Алексиначка број 3, Ниш, заведена дана 09.08.2016.године под
бројем 1854 дана у 8.50 часова.
МДС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Ниш
ул. Црвених Јавора број 40
матични број понуђача: 06555730
ПИБ : 101858243
Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Милошевић
Лице за контакт : Дејан Милошевић
Подави учесника у заједничкој понуди
„АНКЕР ИНГ“ ДОО НИШ
ул. Алексиначка број 3
матични број понуђача: 20231726
ПИБ : 104772567
Лице за контакт : Љубиша Ристић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1854 дана 09.08.2016.године у 8.50 часова,
заведена код понуђача под бројем 65/16
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 4.279.760,00 динара без ПДВ-а, односно 5.135.712,00 динара са
ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана
Рок важења понуде 90 дана
Рок извођења радова 45 дана
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала Понуђач је доставио Споразум
о заједничком наступу.

Носилац посла је „МДС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО.
Носилац посла „МДС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО на свом меморандуму доставио је Изјаву да је
уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за Привредне регистре, уз коју је
доставио Решење Агенције за Привредне регистре БПН.бр. 1575/2014, као и Извод и
Потрвду Агенције за привредне регистре.
Учесник заједничке понуде „АНКЕР ИНГ“ ДОО такође је на свом меморандуму доставио
Изјаву да је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистере уз коју
је доставио Решење Агенције за Привредне регистре БПН .бр. 3289/2014, као и Извод
Агенције за привредне регистре.
Носилац посла „МДС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО доставио је Изјавe UniCredit Banke о издавању
банкарске гаранције.
Носилац посла је доставио Динамички план.
Уредно је попунио Обрасце који чине саставни део Понуде, трошкове није тражио, уредно
је попунио Модел уговора.
Доставио је и доказа за додатне услове Понуђач је доставио доказ за додатни услов број 1фотокопије Уговора о извођењу радова, фотокопије окончаних ситуација, фотокопија
фактура, доказ за додатни услов број 2 – Фоторкопије Уговора о раду и МА образац,
фотокопију важеће лиценце 413 са доказом Потврдом о важењу исте, као и доказ за
додатни услов 3 – фотокопију кнјиговодствене картице као доказ да је неопходан технички
капацитет у његовом власништву, као и фотокопије саобраћајних дозвола за камионе и
полисе осигурања.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна
али да иста није прихватљива имајући у виду да понуђена цена премашује износ
процењене вредности конкретне набавке и да ће иста бити одбијена.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Обе понуде које су примљене за ову набавку су одбијене и то :
Понуда Понуђача ГУР „Тренд“ Краљево одбијена је због садржине битног недостатка у
складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама док је Заједничка понуда Понуђача „МДС
ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Ниш и „АНКЕР ИНГ“ ДОО Ниш одбијена јер је иста неприхватљива.
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 су понуде које су примљене за
ову набавку одбијене.
Поступак јавне набавке – отворени поступак
за набавку радова,
РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, биће спроведен након 15 дана од дана
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

