
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум  28.10.2016.године 
Број : 2338 
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 –ПОСТУПАК  JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 

НАБАВКУ  
–ДОБАРА–  

ПУМПЕ ЗА ВОДУ 
Редни број   

42-2274/2016 
 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара,  ПУМПЕ ЗА 
ВОДУ Редни број  42-2274/2016 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
Поступак јавне набавке  за набавку добара   ПУМПЕ ЗА ВОДУ, Редни број  42-2274/2016 је 
обустављен након истека рока за подношење понуда. 
Процењена вредност набавке добара,  ПУМПЕ ЗА ВОДУ, Редни број  42-2274/2016 је 
700.000,00 динара без ПДВ-а. Oзнака из Општег речника набавки је 42122130. 
Разлог обуставе поступка за добра,  ПУМПЕ ЗА ВОДУ, Редни број  42-2274/2016  је 
неиспуњење услова за доделу уговора, имајући у виду да је достављена понуда одбијена 
због садржине битног недостатка. 
Благовремено, односно до 27.10.2016.године до 10,00 часова примљена је  понуда, и то  
 
1.„АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број  57а, Ниш, заведена под бројем 2323 дана 
26.10.2016.године у 10.29  часова  
  
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.„АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број 57а, Ниш, заведена под бројем 2323 дана 
26.10.2016.године у 10.29  часова   
Ул. Пантелејска број  57а, 
матични број понуђача: 62514922 
ПИБ : 107123192 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Петровић Никола директор 
Лице за контакт : Петровић Никола  
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2323 дана 26.10.2016.године у 10.29 часова  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 680.499,20  динара  без ПДВ-а, односно 816.599,04 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок и начин плаћања 45 дана  
            Рок важења понуде 35 дана од дана отварања понуда 
 Рок испоруке до 30 дана од дана подношења захтева наручиоца 
 Гарантни рок 2 године од испоруке пумпи 
 



Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Образац понуде, Образац структуре цена, Образац Изјаве о 
независној понуди, Образац Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. и услова 
из члана 75. став 2, Модел уговора, попунио је и Изјаву да је уписан у Регистар понуђача,  
доставио је Решење агенције за привредне регистер  БДН.бр.3270/2015 од 
06.08.2015.године, доставио је Извод о регистрованим подацима привредног субјекта 
Понуђач је доставио и доказе за тражене додатне услове и то : 

- Ауторизација ( сагласност) произвођача 
- Изјаву Произвођача да пумпе задовољавају тражене захтеве из конкурсне 

Документације 
-           Техничка документација пумпи на српском језику са којих се може извршити 

верификација тражених особина и карактеристика пумпи 
-   Важећи сертификат (домаћи или међународни) за намену пумпи за водоснабдевање. 
-          Важећи сертификат ИСО9001,ИСО14001 и ОHАS 18001 произвођача пумпи 
-      фотокопија уговора о раду или другог законом дозвољеног уговора о радном ангажовању, 
МА образац и диплома за дипломираног машинског инжењера 
-         Понуђач није доставио фотокопију Уговора о испоруци предметних добара, док је 
доставио рачуне 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија је утврдила да понуда понуђача садржи битан 
недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, јер је Понуђач доставио 
доказе за додатне услове али испустио је да достави фотокопију Уговора о испоруци 
предметних добара на износ од минимално 700.000,00 динара, како је Понуђач дужан да 
достави све доказе који су тражени конкурсном документацијом што у конкретном није учинио 
његова понуда биће одбијена због садржине битног недостатка. 
Одбијена је понуда Понуђача „АНИКОН“ НИШ због садржине битног недостатака 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 достављена само једна понуда 
која је одбијена због садржине битног недостатка 
 
Поступак јавне набавке –за набавку добара,  ПУМПЕ ЗА ВОДУ, биће спроведен 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 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


