
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1174 
Датум : 07.06.2017.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/15), директор 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –  
–ДОБАРА –  

–ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –  

ПАРТИЈА 3: ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ХЛОР 
Редни број   

19-1105/2017 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу Заједничке понуде групе понуђача „Заједничка 
понуда„BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и „Патентинг“ ДОО 
Београд , заведена под бројем 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00  часова, за Партију 3 
– Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор, Матични број    17175025,  Пиб: 
100023226, са понуђеном ценом 600.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 720.000,00 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,  Основне хемикалије за прераду воде, ПАРТИЈА 3: Хлор са 
услугама баждарења контејнера за хлор,  коју је дана 26.05.2017.године донео директор 
Предузећа број  1103, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки 
дана 26.05.2017. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Основне хемикалије за прераду воде, 

ПАРТИЈА  3: Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор благовремено се одазвало  2 
понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 06.06.2017.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1170 од 06.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број  1173  од  07.06.2017. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ 
ВОДЕ, ПАРТИЈА 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 
Назив и ознака из општег речника набавки добара  ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА 

ПРЕРАДУ ВОДЕ је 24311900 

Предмет јавне набавке обликован  у 7 Партија с тим да Наручилац покреће поступак 
набавке за следеће партије и то :  

ПАРТИЈА 3 : Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 
Процењена вредност јавне набавке  Основне хемикалије за прераду воде  је 4.840.000,00 
динара без обрачунатог ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 3:  Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор је    600.000,00 динара 
без ПДВ-а 



У поступку јавне набавке за набавку ПАРТИЈА 3: Хлор са услугама баждарења контејнера 
за хлор учествовало је 2 понуђач са благовременим понудама  и то: 
 
1. Заједничка понуда„BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и 
„Патентинг“ ДОО Београд , заведена под бројем 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00  
часова, за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 
 
2. „ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО Крушевац, улица Шандора петефија број 6, заведена 
под бројем 1169 дана 06.06.2017.године у 9.00 часова, Партија 3 – Хлор са услугама 
баждарења контејнера за хлор 
Подаци из понуде: 
 
1.Заједничка понуда„BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и 
„Патентинг“ ДОО Београд , заведена под бројем 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00  
часова, за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор 

„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 
„ПАТЕНТИНГ“ ДОО БЕОГРАД 
Ул. Новосадски ауто пут број 53 Земун  Поље 
Матични број 07911785 
Пиб 100380021 
Подаци из понуде  
Број под којим је понуда заведена 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00 часова,  
Начин на који понуђач наступа –заједничка понуда  
Понуђена цена : 600.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 720.000,00 динара са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 5 дана 
            Рок важења понуде 65 дана 
 Рок и начин плаћања је 45 дана од дана пријема уредне фактуре 

Гарантни период је 6 месеци од дана испоруке  
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Учесници заједничке понуде доставили су Уговор о оснивању групе понуђача, водеће 
предузеже у уједничком наступу је „BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД,  
Уредно су попуњени обрасци који чине саставни део понуде, као и Модел Уговора, као и 
Изјава да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција потписана од стране „BIN 
COMMERCE“ DOO БЕОГРАД и „ПАТЕНТИНГ“ ДОО БЕОГРАД, уредно је попуњен и модел 
Уговора. 
Учесници заједничке понуде доставили су и Решења из Регистра понуђача,као и Уговор о 
испоруци добара из 2016.године, као и фотокопије важећих серификата и Фотокопију 
Сертификата  квалитета понуђеног хлора у складу са SRPS EN 937:2013 ( ЕN 937:2009) , 
фотокопију безбедоносног листа, као и потврду о извршеној анализи, као и фотокопију 
уговора о раду , МА обрасца са дипломом као и уверење о положеном испиту за саветника 
за хемикалије. 
Учесници заједничке понуде доставили су и решење Министарства енергетике развоја и 
заштите животне средине у упису биоцидних производа у Привремену листу биоцидних 
производа, доставили су и Дозволу за обављање делатности и промета нарочито опасних 
хемикалија. 
Учесници заједничке понуде доставили су и уредно потписане изјаве о прихватању 
одговорности. 



Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је Зајдничка понуда понуђача 
исправна, одговарајућа и прихватљива узимајући у обзир достављене доказе и понуђену 
цену у достављеној понуди. 
 
2. „ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО Крушевац, улица Шандора петефија број 6, заведена 
под бројем 1169 дана 06.06.2017.године у 9.00 часова, Партија 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 дана 06.06.2017.године у  9.00 часова, заведена 
код понуђача под бројем 1633  
Начин на који понуђач наступа – заједничка понуда   
Понуђена цена : 639.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 766.800,00 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 рок је 6 месеци од дана испоруке 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђеч је уредно попунио обрасце који чине саставни део понуде, модел Уговора, образац 
Изјаве о прихватању одговорности. 
Понуђеч је доставио фотокопије уговора о испоруци добара из 2016.године, као и 
фотокопије важећих сертификата, фотокопију безбедоносног листа, и Фотокопију 
Сертификата  квалитета понуђеног хлора у складу са SRPS EN 937:2013, доставио је и 
Решење Министарстав Пољопривреде и заштите животне средине о упису биоцидних 
производа у Привремену листу биоцидних производа, као и фотокопије МА образаца  као и 
изјаву о прихватању одговорности. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна 
али да иста није прихватљива имајући у виду да је иста достављена са понуђеном ценом 
која премашује износ процењене вредности конкретне набавке, тј. процењена вредност 
набвке је 6200.000,00 динара без ПДВ-а  а Понуђач је доставио понуд на износод 
639.000,00 динара без ПДВ-а, те ће иста бити и одбијена. 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијене је  понуда   Понуђача “ЖУПА КОМЕРЦ 2006“ ДОО, Крушевац, улица Шандора 
Петефија број 6, заведена под бројем  1169  дана  06.06.2017.године у  9.00 часова,  за 
Партију 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор зато што иста премашује 
износ процењене вредности конкретне набавке. 
 
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 остала само једна 
одговарајућа и прихватљива понуда. 
Заједничка понуда„BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и 
„Патентинг“ ДОО Београд, понуђена цена : 600.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
720.000,00 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 и уговор додели Понуђачу Заједничке понуде групе понуђача „BIN 
COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и „Патентинг“ ДОО Београд , заведена 
под бројем 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00  часова, за Партију 3 – Хлор са услугама 
баждарења контејнера за хлор, Матични број    17175025,  Пиб: 100023226, са понуђеном 
ценом 600.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 720.000,00 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, Основне хемикалије за прераду водеи то за Партију  3 – 
Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор  додељујући уговор понуђачу Заједничке 
понуде групе понуђача „„BIN COMMERCE“ DOO БЕОГРАД, ул.Устаничка број 218, и 
„Патентинг“ ДОО Београд, заведена под бројем 1155 дана 05.06.2017.године у 7.00  часова, 
за Партију 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера за хлор . 
 
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 
 

 
 
 


