ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 172
Датум : 06.02.2017.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 –
ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ШЉУНАК
Редни број
4-103/2017
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, улица Витковац, заведена под бројем
163 дана 03.02.2017.године у 9.30 часова, заведена код Понуђача под бројем 1 дана
26.01.2017.године, Матични број 17440446, Пиб: 100983115, са понуђеном ценом од
595.000,00 динара без ПДВ-а, односно 714.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку добара Пратећи грађевински материјал Шљунак коју је дана
26.01.2017.године донео директор Предузећа број 101, објавила Позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки дана 26.01.2017. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Пратећи грађевински материјал
Шљунак благовремено се одазвало 3 понуђача.
Отварање понуда обављено је комисијски дана 03.02.2017.године са почетком у 10.15
часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 168 од 03.02.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 171 од 03.02.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Добара и то Пратећи грађевински материјал Шљунак
Назив и ознака из општег речника набавки Добара и то Пратећи грађевински материјал
Шљунак је 14210000
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке Добара и то Пратећи грађевински материјал Шљунак
је 700.000,00 динара без ПДВ-а.
Благовремено, односно до 03.02.2017.године до 10.00 часова примљене су понуде, и то :
1.ТРАНСКОП -Р ДОО Предузеће за извођење грађевинских радова, Сврљиг, заведена
под бројем 150 дана 02.02.2017.године у 9.00 часова
2.“ЦЕНЗУС“ ДОО, улица Витковац, заведена под бројем 163 дана 03.02.2017.године у
9.30 часова
3. Горан Стојановић ПР ГТР „ГМГ -ТРЕЈД“ Београд, производни Погон Нишка Бања,
заведена под бројем 164 дана 03.02.2017.године у 9.32 часова

Нема неблаговремених понуда
Критеријум за доделу понуда је најнижа понуђена цена.
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.ТРАНСКОП - Р ДОО Предузеће за извођење грађевинских радова, Сврљиг,
заведена под бројем 150 дана 02.02.2017.године у 9.00 часова
ул. Васе Албанца број 72, Сврљиг
матични број понуђача:20633611
ПИБ : 106570379
Лице овлашћено за потписивање уговора: Слободан Рашић
Лице за контакт : Горица Спасић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 150 дана 02.02.2017.године у 9.00 часова,
заведена код понуђача под бројем 19/02-17 дана 01.02.2017.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 642.500,00 динара без ПДВ-а, односно 771.000,00 динара са ПДВом
Рок и начин плаћања 45 дана
Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке 1 дан од упућивања позива од стране наручиоца
Увидом у конкурсну документацију комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине сатсавни део понуде, Модел Уговора,
Образац Изјаве да је уписан у Регистар Понуђача уз који је доставио Изјаву на свом
меморандуму наводећи интернет адресу на којој су подаци о понуђачу јавно доступни,
доставио је и Извод регистрованим подацима из регистра понуђача, као и Решење из
Регистра Понуђача БПН.бр.1270/2013 од 18.11.2013.године.
Уредно је попунио Изјаву о обавези достављања менице за добро извршење посла.
Понуђач је доставио важеће Решење о издавању водних услова издато од стране
Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде
имајући у виду да је за ову набавку исто и предвиђено.
Имају у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду достављену документацију и понуђену цену.
2.“ЦЕНЗУС“ ДОО, улица Витковац, заведена под бројем 163 дана 03.02.2017.године у
9.30 часова
ул. Витковац
матични број понуђача: 17440446
ПИБ : 100983115
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милојевић Владан
Лице за контакт : Милојевић Владан
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 163 дана 03.02.2017.године у 9.30 часова,
заведена код Понуђача под бројем 1 дана 26.01.2017.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 595.000,00 динара без ПДВ-а, односно 714.000,00 са ПДВ-ом
Рок плаћања 45 дана
Рок важења понуде 45 дана
Рок испоруке 1 дан
Увидом у Конкусрсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел Уговора,
Образац Изјаве о обавези достављања менице за добро извршење посла.

Доставио је Потврду о извршеној регистрацији, Решење Агенције за привредне регистре
БД.бр.81380/2013 од 24.07.2013.године.
Понуђач је доставио важеће Решење о издавању водних услова издато од стране
Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде
имајући у виду да је за ову набавку исто и предвиђено.
Имају у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду достављену документацију и понуђену цену.
3. Горан Стојановић ПР ГТР „ГМГ -ТРЕЈД“ Београд, производни Погон Нишка Бања,
заведена под бројем 164 дана 03.02.2017.године у 9.32 часова
ул. Проломска 5 Београд, Пословни погон Нишка Бања ул.Булевар Св.Цара Константина бб
матични број понуђача 54788835
ПИБ :100991359
Лице овлашћено за потписивање уговора: Горан Стојановић
Лице за контакт : Горан Стојановић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 164 дана 03.02.2017.године у 9.32 часова,
заведена код понуђача под бројем 037/01-17 дана 30.01.2017.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 428.750,00 динара без ПДВ-а, односно 514.500,00 динара са
ПДВ-ом
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна
Рок важења понуде 35 дана од дана отварања понуда
Рок испоруке 2 дан од упућивања позива од стране наручиоца
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је попунио Обрасце који чине саставни део понуде, међутим исти није пратио
Упутство понуђачима како да сачине понуду те је на страни 16/35 код рока испоруке уписао
2 дана иако је Конкурсном документацијом у Упутству понуђачима како да сачине понуду на
страни 28/35 јасно стајало :
„Захтев у погледу рока за испоруку добара
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 1–ог дана од дана упућивања писменог или
телефонског позива од стране Наручиоца.“
Даљим увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала да је понуђач остале
Обрасце који су саставни део уредно попунио, да је уредно попунио и Модел Уговора, као и
Образац Изјаве да је уписан у регистар понуђача уз који је доставио Решење Агенције за
привредне регистре БПН.бр. 1147/2015 од 25.03.2015.године, као и Решење Агенције за
привредне регистре БП.бр.121150/2016 од 21.11.2016.године.
Понуђач је уредно попунио и Изјаву о обавези достављања менице за добро извршење
посла.
Понуђач уз своју понуду није доставио Важећу водопривредну дозволу која је обавезан
услов предвиђен чланом 75. Закона о јавним набавкама а иста је била предвиђена
конкурсном документацијом, наиме овде се ради о набавци за коју је потребна важећа
Дозвола или Решење, те сами тим понуђач није доставио доказ о испуњености обавезног
услове ове набавке, овај доказ је био обавезан да се достави јер без Важеће
водопривредне дозволе није могуће вршити експлоатацију шљунка.
Имајући у виду напре наведено Комисија је констатовала да понуда понуђача садржи битан
недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама те је из тог разлога иста и
одбијена.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијена је понуђа Понуђача Горан Стојановић ПР ГТР „ГМГ -ТРЕЈД“ Београд, производни
Погон Нишка Бања, заведена под бројем 164 дана 03.02.2017.године у 9.32 часова због

садржине битног недостатка, наиме понуђач се није придржавао упутства за попуњавање
понуда те је за рок испоруке навео 2 дана иако је Конкурсном документацијом био
предвиђен рок испоруке од 1 дана нити је доставио Важећу водопривредну дозволу или
Решење за експлоатацију шљунка што је био обавезан услов.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1. “ЦЕНЗУС“ ДОО, Витковац, Понуђена цена : 595.000,00 динара без ПДВ-а, односно
714.000,00 динара са ПДВ-ом
2. „ТРАНСКОП – Р“ ДОО, Сврљиг, Понуђена цена : 642.500,00 динара без ПДВ-а,
односно 771.000,00 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 за јавну набавку добара Пратећи грађевински материјал Шљунак
и уговор додели Понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, улица Витковац, заведена под бројем 163 дана
03.02.2017.године у 9.30 часова, заведена код Понуђача под бројем 1 дана
26.01.2017.године, Матични број 17440446, Пиб: 100983115, са понуђеном ценом од
595.000,00 динара без ПДВ-а, односно 714.000,00 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 Пратећи грађевински материјал Шљунак, додељујући
уговор понуђачу “ЦЕНЗУС“ ДОО, улица Витковац, заведена под бројем 163 дана
03.02.2017.године у 9.30 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

