
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1439 
Датум : 11.07.2017.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 2  - АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 

Редни број   

22-1315/2017 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, улица Немањина број 81. 
заведена под бројем 1426 дана 10.07.2017.године у 9.45 часова, за Партију 2 - Алуминијум 
сулфат, заведена код Понуђача под бројем 195-05/17 дана 07.07.2017.године, Матични број   
06372651,  Пиб: 100598818, са понуђеном ценом 1.930.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
2.316.000,00 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 2  – 
Алуминијум сулфат,  коју је дана 23.06.2017.године донео директор Предузећа број  1285, 
објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 28.06.2017. године и 
својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Основне хемикалије за прераду воде, 
Партија 2 – Алуминијум сулфат  благовремено се одазвало 2 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 10.07.2017.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1429 од 10.07.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број  1438 од  11.07.2017. 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 2  - АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 
Назив и ознака из општег речника набавки добара  ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ 
ВОДЕ, ПАРТИЈА 2  - АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ, ОНР 24312220,  
Предмет јавне набавке обликован  у 7 Партија с тим да Наручилац сад покренуо поступак 
набавке за  

ПАРТИЈА  2: АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ 
Процењена вредност јавне набавке  Основне хемикалије за прераду воде  је 4.840.000,00 
динара без обрачунатог ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 2: АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ  је  3.000.000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку Партија 2 – Алуминијум сулфат  учествовало је 2 
понуђача са благовременим понудама  и то: 
 
1.“ИМПУЛС ХЕМИЈА“ ДОО, НОВИ САД, ул.Булевар Војводе Степе број 54, заведена 
под бројем 1424  дана 10.07.2017.године у 8.45 часова, за Партију 2 - Алуминијум 
сулфат 



2. „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, улица Немањина број 81. заведена под бројем 1426 дана 
10.07.2017.године у 9.45 часова, за Партију Партију 2 - Алуминијум сулфат 
Подаци из понуда : 
1.“ИМПУЛС ХЕМИЈА“ ДОО, НОВИ САД, ул.Булевар Војводе Степе број 54, заведена 
под бројем 1424  дана 10.07.2017.године у 8.45 часова., за Партију 2 - Алуминијум 
сулфат 
ул. Булевар Војводе Степе број 54 
матични број понуђача: 08687188 
ПИБ : 100451473 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мирослав Живановић 
Лице за контакт : Милутин Зечевић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1424 дана 10.07.2017.године у 8.45 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 2935 дана 30.06.2017.године, број понуде 325 од 
30.06.2017.године  

Начин на који понуђач наступа –самостално    
 Понуђена цена : 1.920.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.304.000,00 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде – није уписан  
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач није уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, наиме на страни 
14/34 Конкурсне документације у обрасцу Понуда за Партију 2 - Алуминијум сулфат 
Понуђач  није уписао рок важења понуде већ је у тој рубрици уписао износ понуђене цене 
са ПДВ-ом. 
Члан 106. Закона о јавним набавкама каже: 
Наручилац ће одбити понуду ако : 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5)...................................................... 
Како Наручилац није уписао рок важења понуде а Упутством Понуђачима како да сачине 
понуду на страни 29/34 конкурсне документације је било предвиђено да рок важења  
Понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 106. Закона и понуду понуђача одбити због садржине битног недостатка. 
 
2. „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, улица Немањина број 81. заведена под бројем 1426 дана 
10.07.2017.године у 9.45 часова, за Партију Партију 2 - Алуминијум сулфат 
ул. Немањина број 81 
матични број понуђача:  06372651 
ПИБ : 100598818 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Слободан Марковић 
Лице за контакт :  Милош Гавовић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1426 дана 10.07.2017.године у  9.45 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 195-05/17 дана 07.07.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.930.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.316.000,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок важења понуде 65 дана од одтварања понуде 
 Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је на свом меморандуму доставио Пријаву на Позив за подношење понуде. 



Понуђач је уреднос попунио Обрасце који чине саставни део понуде, трошкове није тражио, 
уредно је попунио Образац да је уписан у Регистар Понуђача уз коју је доставио и Решење 
из Регистра Понуђача и Извод о регистрованим подацима из Регистра Понуђача, као и 
Модел уговора, Образац Изјаве о прихватању одговорности. 
Понуђач је уредно доставио доказе за тразжене додатне услове. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену 
вредност јавне набавке. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда Понуђача „ИМПУЛС ХЕМИЈА“ ДОО, Бови Сад због садржине битних 
недостатака, наиме Понуђач није уписао рок важења понуде што је био дужан у складу са 
Законом и Конкурсном документацијом. 
 
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 је остала само једна исправна и 
прихватљива понуда 
1.„МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, Понуђена цена : 1.930.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
2.316.000,00 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 „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, улица 
Немањина број 81. заведена под бројем 1426 дана 10.07.2017.године у 9.45 часова, за 
Партију Партију 2 - Алуминијум сулфат, заведена код Понуђача под бројем 195-05/17 дана 
07.07.2017.године, Матични број 06372651, Пиб: 100598818, са понуђеном ценом 
1.930.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.316.000,00 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 воде и то за Партију  2 – 
Алуминијум сулфат додељујући уговор понуђачу „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, улица Немањина 
број 81. заведена под бројем 1426 дана 10.07.2017.године у 9.45 часова, за Партију 2 - 
Алуминијум сулфат, заведена код Понуђача под бројем 195-05/17 дана 07.07.2017.године, 
 
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 
 

 



 
 


