ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Датум 17.05.2017.године
Број : 1014
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
ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ
добараПАРТИЈА 3 : Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор
Редни број
17-821/2017
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА
КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР, ЈН.бр.17-821/2017.
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ,
ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР је обустављен
након истека рока за подношење понуда.
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Основне хемикалије за прераду воде,
Партија 3 - Хлор са услугама баждарења контејнер за хлор.
Назив и ознака из општег речника набавки добара Основне хемикалије за прераду воде
24310000, 24311900, 24312220, 24313123, 24958200
Предмет јавне набавке обликован у 7 партија с тим да је Извештајем број 1013 од
17.05.2017.године разматрана ПАРТИЈА 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за
хлор.
Процењена вредност јавне набавке у укупном је 4.840.000,00 динара без обрачунатог ПДВа и то :
ПАРТИЈА 3 - Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор, процењена вредност је
600.000,00 динара без ПДВ-а
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:
Представник Понуђача BK URBING, Сава Видојевић по овлашћењу број 13/17 и+од
10.05.2017.године заведено код Наручиоца под бројем 987 дана 15.05.2017.године
Имена других присутних лица: нема других присутних
Нема других присутних лица на отварању понуда
Благовремено, односно до 15.05.2017.године до 10,00 часова примљене су понуде, и то
1.Група понуђача „Птентинг“ ДОО и „Bin Commerce“ DOO Београд, подаци о носиоцу
посла : Bin Commerce“ DOO Београд, улица Устаничка број 218, заведена под бројем
948 дана 11.05.2017.године у 9.00 часова, за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења
контејнера за хлор
2.“ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац, улица Шандора Петефија бро 6, заведена
под бројем 977 дана 15.05.2017.године у 7.00 часова, за Партију 3 – Хлор са услугама
баждарења контејнера за хлор

Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.Група понуђача „Птентинг“ ДОО и „Bin Commerce“ DOO Београд, подаци о носиоцу
посла : Bin Commerce“ DOO Београд, улица Устаничка број 218, заведена под бројем
948 дана 11.05.2017.године у 9.00 часова, за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења
контејнера за хлор
Носилац понуде:
Bin Commerce“ DOO Београд,
ул. Устаничка број 218
матични број понуђача: 17175025
ПИБ : 100023226
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бојан Маравић
Лице за контакт : Горан Вујновић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 948 дана 11.05.2017.године у 9.00 часова,
заведена код понуђача под бројем 85/17,
Начин на који понуђач наступа – заједничка понуда
Подаци о учеснику у заједничкој понуди:
„Патентинг“ ДОО Београд
ул. Новосадски ауто пут број 53, Земун
матични број понуђача: 07911785
ПИБ : 100380021
Лице за контакт : Срђан Соколовић
Понуђена цена : 945.000,00 динара без ПДВ-а, 1.134.000,00 динара са ПДВ-ом
Рок испоруке 5 дана
Рок важења понуде 95 дана
Рок и начин плаћања до 45 дана од дана пријема уредне фактуре
Гарантни рок је 6 месеци од дана испоруке
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, доставио је Уговор о
оснивању групе понуђача, уредно је попунио Образац Изјаве да је уписан у регистар
понуђача уз који је доставио Решење из Регистра Понуђача за носиоца посла и учесника у
заједничкој понуди,такође је уредно попунио Модел уговора, уредно су потписали и
Образац Изјаве о прихватању одговорности.
Учесници заједничке понуде доставили су и Дозволе за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија .
Учесници заједничке понуде доставили су Фотокопију уговора о испоруци предметних
добара на износ од најмање 600.000,00 динара без ПДВ-а закљученог у 2016.години, као и
фотокопије важећег Сертифика за понуђача, као и Фотокопију безбедоносног листа за
предмет јавне набавке, као и Фотокопију Сертификата квалитета понуђеног хлора у складу
са SRPS EN 937:2013 ( ЕN 937:2009), доставио је и Фотокопија уговора о раду за 1
дипломираног инжењера технологије.
Учесници заједничке понуде доставили су у својој документацији и Решење о упису
биоцидних производа издато од старне Министарства енергетике развоја и заштите
животне средине.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је Заједничка понуда
исправна, садржи све потребне доказе међутим иста је неприхватљива имајући у виду
понуђену цену напрам процењене вредности конкретне партије, тј. процењена вредност

конкретне партије је 600.000,00 динара без ПДВ-а а Учесници заједничке понуде дотавили
су понуду у износу од 945.000,00 динара без ПДВ-а, те ће иста бити одбијена.
2.“ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац, улица Шандора Петефија број 6, заведена
под бројем 977 дана 15.05.2017.године у 7.00 часова, за Партију 3 – Хлор са услугама
баждарења контејнера за хлор
ул. Шандора Петефија број 6
матични број понуђача: 20119578
ПИБ : 104224403
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бојан Цветковић
Лице за контакт : Вељко Цветковић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 977 дана 15.05.2017.године у 7.00 часова,
заведена код Понуђача под бројем 1420 дана 10.05.2017.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 1.083.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.299.600,00 динара са
ПДВ-ом
Рок испоруке 5 дана
Рок важења понуде 70 дана
Рок и начин плаћања до 45 дана од дана пријема уредне фактуре
Гарантни период је 6 месеци од дана испоруке
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и Модел уговора,
уредно је попунио и Образац изјаве о прихватању одговорности.
Понуђач је доставио Решење о упису биоцидних производа у Привремену листу биоцидних
производа издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
доставио је и Потврду за испоручена добра од стране ЈП за водоснабдевање и потврду
издату од стране ЈКП водовода о испоручи предметног добра по закљученом уговору,
доставио је и фотокопију важећег Сертифика за произвођача, понуђач је доставио и
Фотокопију Сертификата квалитета понуђеног хлора у складу са SRPS EN 937:2013 ( ЕN
937:2009), као и Фотокопију безбедоносног листа за предмет јавне набавке, доставио је и
Изјаву на свом меморандуму о прихватању одговорности, доставио је и Фотокопију уговора
о раду за 1 дипломираног хемичара као и саветника за хемикалије.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда исправна, међутим
иста је неприхватљива имајући у виду понуђену цену напрам процењене вредности
конкретне партије, тј. процењена вредност конкретне партије је 600.000,00 динара без ПДВа а Учесници заједничке понуде дотавили су понуду у износу од 1.083.000,00 динара без
ПДВ-а, те ће иста бити одбијена.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијене су понуде оба понуђача и то Групеп понуђача „Птентинг“ ДОО и „Bin Commerce“
DOO Београд, подаци о носиоцу посла : Bin Commerce“ DOO Београд, улица Устаничка
број 218, заведена под бројем 948 дана 11.05.2017.године у 9.00 часова, за Партију 3 –
Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор као и Понуђача “ЖУПА КОМЕРЦ 2006“
ДОО, Крушевац, улица Шандора Петефија број 6, заведена под бројем 977 дана
15.05.2017.године у 7.00 часова, за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за
хлор зато што обе понуде су са ценом која премашује износ процењене вредности
конкретне понуде.
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 су обе понуде које су достављене
неприхватљиве.
Поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
ПАРТИЈА 3 – ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР биће
спроведен одмах 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

