
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум 02.08.2016.године 
Број : 1800 
А л е к с и н а ц 
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 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЗА НАБАВКУ  

–УСЛУГА–  
УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ 

ЛАБОРАТОРИЈИ 
Редни број   

35-1720/2016 
 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга,  УСЛУГЕ 
СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, 
Редни број  35-1720/2016 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке  за набавку услуга УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 
ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Редни број  35-1720/2016 је 
обустављен након истека рока за подношење понуда. 
Процењена вредност набавке услуга,  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 
ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Редни број  35-1720/2016 је 110.000,00 
динара без ПДВ-а. Oзнака из Општег речника набавки је 50400000. 
Разлог обуставе поступка за услуге,  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 
ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Редни број  35-1720/2016 је 
неиспуњење услова за  доделу уговора, имајући у виду да су  достављене две понуде која 
су неприхватљиве . 
Благовремено, односно до 02.08.2016.године до 10,00 часова примљене су  понуде, и то  
1.“СУПЕРЛАБ“ ДОО Нови Београд, М.Миланковића број 25, дана 01.08.2016.године у 
7,00 часова, заведена под бројем 1772 
2.„VICOR“ DOO, Нови Београд, Гоце Делчева број 42, дана 01.08.2016.године у 9.40 
часова, заведена под бројем 1779  
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
 
Назив и седиште понуђача:  
1.“СУПЕРЛАБ“ ДОО Нови Београд, М.Миланковића број 25, дана 01.08.2016.године у 
7,00 часова, заведена под бројем 1772 
“СУПЕРЛАБ“ Нови Београд  
Ул. М.Миланковића број 25 
ПИБ:101822498 
Мат.број. 17051717 
Лице за контакт : Јована Живановић 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владан Коцић 
 
Подаци из Понуде: 
Понуђач наступа самостално 



Понуђена цена без ПДВ- а 219.602,50 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом 263.523,00 динара 
Рок важења понуде је 30 дана  
Рок извршења услуге  је 30 дана 
Гарантни рок је 6 месеци  
Рок плаћања је 45 дана 
Место извршења услуга је ППВ Бресје 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је изјаву да је уписан у 
Регистар понуђача Агенције за привредне регистре и уз исту доставио БПН 1224/2013., 
уредно је попунио и потписао и Модел уговора. 
Понуђач је доставио и доказе за тражене додатне услове. 
На основу напред наведеног Комисија је констатаовала да је Понуда понуђача „Суперлаб“ 
ДОО Нови Београд исправна, јер садржи све доказе који су тражени конкурсном 
документацијом међутим иста је неприхватљива имајући у виду да понуђена цена 
премашује износ процењене вредности набавке, наиме процењена вредност набавке је 
110.000,00 динара без ПДВ-а а Понуђач је доставио понуду са понуђеном вредношћу у 
износу од 219.602,50 динара без ПДВ-а тако да ће понуда Понуђача бити одбијена . 
 
2.„VICOR“ DOO, Нови Београд, Гоце Делчева број 42, дана 01.08.2016.године у 9.40 
часова, заведена под бројем 1779  
„VICOR“ DOO, Нови Београд  
Ул. Гоце Делчева број 42 
ПИБ: 100134880 
Мат.број. 07738412 
Лице за контакт : Владан Ђедовић 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владан Митровић 
 
Подаци из Понуде: 
Понуђач наступа самостално 
Понуђена цена без ПДВ- а 185.000,00 динара 
Понуђена цена са ПДВ-ом 222.000,00 динара 
Рок важења понуде је 30 дана  
Рок извршења услуга  је 30 дана 
Гарантни рок је 6 месеци  
Рок плаћања 45 дана 
Место извршења услуга ППВ Бресје 
 
Понуђач је попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је изјаву да је уписан у 
Регистар понуђача Агенције за привредне регистре и уз исту доставио Извод о 
регистрованим подацима из регистра понуђача, уредно је попунио и потписао и модел 
уговора. 
Понуђач је доставио и доказе за тражене додатне услове. 
На основу напред наведеног Комисија је констатаовала да је Понуда понуђача „VICOR“ 
DOO Београд исправна, јер садржи све доказе који су тражени конкурсном документацијом 
међутим иста је неприхватљива имајући у виду да понуђена цена премашује износ 
процењене вредности набавке, наиме процењена вредност набавке је 110.000,00 динара 
без ПДВ-а а Понуђач је доставио понуду са понуђеном вредношћу у износу од 185.000,00  
динара без ПДВ-а тако да ће понуда Понуђача бити одбијена . 
 



7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 
одбијене су обе понуде које су примљене за ову набавку јер су исте неприхватљиве. 
  
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 за ову набавку примљене 
две понуда које  су  одбијене из разлога јер су исте неприхватљиве. 
 
Поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга,  УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ биће спроведен 
након 30 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 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


