
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 2529 
Датум : 21.11.2016.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 
14/15,68/15), директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

ПУМПЕ ЗА ВОДУ 
Редни број   

47-2411/2016 
 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  „АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број  57а, 
Ниш, заведена под бројем 2458 дана 10.11.2016.године у 9.00  часова,  заведена 
код Понуђача под бројем 457.11.2016 од 9.11.2016.године, Матични број   62514922,   
Пиб: 107123192, са понуђеном ценом од  680.499,20  динара  без ПДВ-а, односно  
816.599,04 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, Пумпе за воду,  коју је дана 04.11.2016.године 
донео директор Предузећа број 2409, објавила Позив за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки дана 04.11.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Пумпе за воду  благовремено се 
одазвало 3 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 14.11.2016.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању 
понуда број: 2479 од 14.11.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила Извештај број 2528 од 21.11.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће : 
Предмет јавне набавке је набавка Добара и то ПУМПЕ ЗА ВОДУ 
Назив и ознака из општег речника набавки Добара и то ПУМПЕ ЗА ВОДУ  је 
42122130 
Предмет јавне набавке обликован у целини 
Процењена вредност јавне набавке  Добара и то ПУМПЕ ЗА ВОДУ  је 700.000,00 
динара без обрачунатог ПДВ-а  
У поступку јавне набавке за набавку добара,  Пумпе за воду учествовало је 3 
понуђача са благовременим понудама  и то: 
 
1.„АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број  57а, Ниш, заведена под бројем 2458 
дана 10.11.2016.године у 9.00  часова   



 
2. ДОО „ХИДРО -ЕЛЕКТРО“, Инђија, ул.Краља Петра I бб, заведена под бројем 
2475 дана 12.11.2016.године у 10.00  часова   
 
3.“Wilo Beograd“ ДОО, Ул.Теловска број 72, заведена под бројем 2477 дана 
14.11.2016.године у 9.30  часова   
 
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.„АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број  57а, Ниш, заведена под бројем 2458 
дана 10.11.2016.године у 9.00  часова   
Ул. Пантелејска број  57а, Ниш 
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 2458 дана 10.11.2016.године у 9.00 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 457.11.2016 од 9.11.2016.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 680.499,20  динара  без ПДВ-а, 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 докментацију Комисија је констатовала следеће:  
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, доставио је и 
понуду на свом меморандуму, као и опис и карактеристике понуђених пумпи на свом 
меморандуму као и димензионе цртеже понуђених пумпи са карактеристикама, 
Уредно је попунио Модел уговора као и Изјаве о обавези достављања меница и 
Изјаву да је уписан у Регистар Понуђача уз коју је дотавио Извод о регистрованим 
подацма привредног субјекта и Решење БПН.бр.3270/2015 од 06.8.2015.године. 
Достави је и доказе за додатне услове и то : 

- Ауторизацију ( сагласност) издату од стране произвођача пумпи; 
- Изјаву Произвођача да пумпе задовољавају тражене захтеве из конкурсне 

документације 
- Техничку документацију пумпи на српском  

     - Важећи сертификат (домаћи или међународни) за намену пумпи за 
водоснабдевање, уз који је одставио и фотокопије Уговора са произвођачем пумпи 
    -   Важећи сертификат ИСО 9001, ИСО 14001 и ОHАS 18001 произвођача пумпи 
    -   фотокопије уговора о раду за упослене раднике, МА обрасце као  и фотокопију 
дипломе за дипломираног машинског инжењера 

   -   фотокопију фактура-рачуна којом се доказује да је извршена испорука 
предметних добара 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
исправна, одговарајућа и прихватљива. 



 
 
2. ДОО „ХИДРО -ЕЛЕКТРО“, Инђија, ул.Краља Петра I бб, заведена под бројем 
2475 дана 12.11.2016.године у 10.00  часова   
Ул. Краља Петра I бб 
матични број понуђача: 08215839 
ПИБ : 101489231 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Ратковић Јован 
Лице за контакт : Боровица Слободан 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2475  дана 12.11.2016.године у 9.00 
часова, заведена код Понуђача под бројем 510  од 8.11.2016.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 657.900,00  динара  без ПДВ-а, односно  789.480,00 динара 
са ПДВ-ом 
 Рок и начин плаћања 45 дана  
            Рок важења понуде 45 дана од дана отварања понуда 
 Рок испоруке до 30 дана од дана подношења захтева наручиоца 
 Гарантни рок  24 месеци од испоруке пумпи 
Увидом у Конкурсну докментацију Комисија је констатовала следеће:  
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде Уредно је 
попунио Модел уговора као и Изјаве о обавези достављања меница и Изјаву да је 
уписан у Регистар Понуђача. 
Доставио је следећу документацију за додатне услове: 

- Ауторизација ( сагласност) издату од стране произвођача пумпи „Franklin 
Electric“ која гласи на име „ЈКП Београдски водовод Алексинац“, није 
исправна;  

- Понуђач није доставио, а био је дужан да достави, Изјаву Произвођача да 
пумпе задовољавају тражене захтеве из конкурсне документације наручиоца; 

- Доставио је Техничку документацију пумпи на српском  
     -    Доставио је Извештај о анализама оцењивања усаглашености производа , као 
и Потврду о усаглашености од стране Квалитета Ниш; 
    -   Доставио је Важећи сертификат „Franklin Electric“ ИСО9001, док друге тражене  
важеће сертификате произвођача пу,пи  ИСО14001 и ОHАS 18001 није доставио; 
    -  фотокопије уговора о раду за упослене раднике, МА обрасце као  и фотокопију 
дипломе за дипломираног машинског инжењера 

   -  Доставио је  фотокопију отпремнице и фактура-рачуна којом се доказује да је 
извршена испорука за потапајуће ел.црпне агрегате а не за предметне пумпе како је 
тражено конкурсном документацијом. Предметна добра су вертикалне пумпе за воду. 
Имајући у виду напред Наведно Комисија је констатовала да Понуда понуђача садржи 
битан недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, наиме Понуђач 
је доставио делимично доказе о испуњености додатних услова а био је дужан да 
достави све тражене доказе за додатне услове, јер члан 106. Закона каже : 

„Наручилац ће одбити понуду  ако : 
1................................................... 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 
3..................................................................................... 



Како је Понуђач само делимично доказао да испуњава додатне услове Комисија 
сматра да његова понуда треба бити одбијена у складу са чланом 106. Закона о 
јавним набавкама. 
 
 
3.“Wilo Beograd“ ДОО, Ул.Тетовска број 72, заведена под бројем 2477 дана 
14.11.2016.године у 9.30  часова   
Ул. Тетовска број 72, Београд 
матични број понуђача: 08722510 
ПИБ : 101864398 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Драган Симоновић 
Лице за контакт : Милан Костић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2477  дана 14.11.2016.године у 9.30 
часова, заведена код Понуђача под бројем 5016-02454 од 9.11.2016.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 900.000,00  динара  без ПДВ-а, односно  1.080.000,00 
динара са ПДВ-ом 
 Рок и начин плаћања 45 дана  
           Рок важења понуде 41 дана од дана отварања понуда 
 Рок испоруке до 30 дана од дана подношења захтева наручиоца 
 Гарантни рок 2 године од испоруке  
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуда Понуђача 
неприхватљива имајући у виду да је исти доставио понуду са понуђеном ценом која 
премашује изос процењене вредности набавке, наим доставио је понуду са 
понуђеном ценом у износу од 900.000,00  динара  без ПДВ-а док је процењена 
вредност набавке 700.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда Понуђача ДОО „ХИДРО -ЕЛЕКТРО“, Инђија због садржине 
битног недостатака у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, као и 
Понуда Понуђача “Wilo Beograd“ ДОО зато што је иста неприхватљива јер је 
достављена са ценом која премашује износ процењене вредности. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за 
доделу уговора:  
1. „АНИКОН“ НИШ, Понуђена цена је 680.499,20  динара  без ПДВ-а, односно  
816.599,04 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  „АНИКОН“ НИШ, ул. 



Пантелејска број  57а, Ниш, заведена под бројем 2458 дана 10.11.2016.године у 
9.00  часова,  заведена код Понуђача под бројем 457.11.2016 од 9.11.2016.године, 
Матични број   62514922,  Пиб: 107123192, са понуђеном ценом од  680.499,20  
динара  без ПДВ-а, односно  816.599,04 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, Пумпе за воду додељујући 
Уговор понуђачу АНИКОН“ НИШ, ул. Пантелејска број  57 а, Ниш, заведена под 
бројем 2458 дана 10.11.2016.године у 9.00  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 
 
 
 
 


