
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 1410 
Датум : 07.07.2017.године 
Врста поступка: Отворени поступак 
  
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 ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
–ДОБАРА –  

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 9: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
Редни број   

18-1133/2017 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  „VALMAN“ DОО, Београд, улица Господара Вучића  
број 35, заведена под бројем  1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 часова за Партија 9 – 
Специјалне арматуре за санацију магистралног цевовода, заведена код Понуђача под 
бројем 17629 дана 29.06.2017.године, Матични број   17307410,  Пиб: 101734199, са 
понуђеном ценом од  273.004,47  динара  без ПДВ-а, односно 327.605,36  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, за 
набавку  добара – Водоводни материјал,  коју је дана 17.05.2017.године донео директор 
Предузећа број 1036 објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 
02.06.2017. године и својој интернет страници. 

На позив за подношење понуда за набавку добара, Водоводни материјал, за ПАРТИЈА 9: 
Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода благовремено се одазвало 2 
понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 05.07.2017.године са почетком у 10,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 1383 од 05.07.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 1409 од 07.07.2017. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

Предмет јавне набавке је набавка добара и то Водоводни материјал ПАРТИЈА 9: 
Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
 Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал  46130000. 
Предмет јавне набавке обликован у 9 партија с тим да је Извештајем број 1409 од 

07.07.2017.године разматрана ПАРТИЈА 9: Специјалне арматуре за санацију магистралних 
цевовода  
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 10.200.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 9: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода, процењена 
вредност је 1.000,000,00 динара без ПДВ-а 



У поступку јавне набавке за набавку добара Водоводни материјал, ПАРТИЈА 9: Специјалне 
арматуре за санацију магистралних цевовода учествовалo је 2  понуђача са благовременoм 
понудoм  и то: 
 
1.“АРМАС“ СР, Сопот, улица Кнеза Милоша број 42, заведена под бројем 1356  дана 
04.07.2017.године у 8.50 часова за Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију 
магистралног цевовода 
2. „VALMAN“ DОО, Београд, улица Господара Вучића  број 35, заведена под бројем  
1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 часова за Партија 9 – Специјалне арматуре за 
санацију магистралног цевовода 
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“АРМАС“ СР, Сопот, улица Кнеза Милоша број 42, заведена под бројем 1356  дана 
04.07.2017.године у 8.50 часова за Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију 
магистралног цевовода 
ул. Кнеза Милоша број 42, 
матични број понуђача: 54144440 
ПИБ : 100191862 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Слободан Стојановић 
Лице за контакт : Слободан Стојановић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1356  дана 04.07.2017..године у 8.50 часова  
 за Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију магистралног цевовода;   

Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.060.340,00  динара  без ПДВ-а, 1.272.408,00 динара са ПДВ-ом  
            Рок важења понуде  није уписао 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач није уредно попунио Обрасце који цине саставни део понуде тј, није уписао рок 
важења понуде у Обрасцу понуде на страни 107/149 што је био у обавези да учини, те 
самим тим  понуда садржи битан недостатак у складу са чланом 106. Закона о јавним 
набавкама, такође понуђена цена премашује износ процењене вредности конкретне 
партије, наиме процењена вредност партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а Понуђач је 
доставио понуду са износом од 1.06.0.340,00 динара без ПДВ-а те је иста неприхватљива. 
Имајући у види напред наведено Комисија је констатовала да Понуда понуђача садржи 
битан недостатака а у исто време је неприхватљива тако да ће иста бити и одбијена. 
 
2. „VALMAN“ DОО, Београд, улица Господара Вучића  број 35, заведена под бројем  
1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 часова за Партија 9 – Специјалне арматуре за 
санацију магистралног цевовода 
ул.Господара Вучића број 35 
матични број понуђача: 17307410 
ПИБ : 101734199 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Ратимир Давидовић 
Лице за контакт : Владица Тадић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 часова за 
Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију магистралног цевовода, заведена код 
Понуђача под бројем 17629 дана 29.06.2017.године  



Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 273.004,47  динара  без ПДВ-а, 327.605,36  динара са ПДВ-ом  
            Рок важења понуде  120 дана од отварања понуде 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, попунио је Изјаву да је 
уписан у регистар понуђача уз коју је доставио Решење из Регистра понуђача, а доставио је 
и Изјаву на свом меморандуму да уписан у Регистар понуђача са навођењем интернет 
адресе на којој су подаци о понуђачу јавно доступни, Модел Уговора, уредно је попунио и 
Образац Изјаве о прихватању накнадног и додатног испитивања испорученог материјала, 
као и Изјаву о обавези достављања менице. 
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму  да је исти произвођач, доставио је и 
извод из каталога произвођача, као и Извештај о испитивању који је издат  од стране 
домаћих акредитованих лабораторија за испитивање, која имају уведен стандард SRPS 
ISO/IEC 17025 и која је у важећем року акредитације, тј. Извештај од стране Лабораторије 
Анахем издат 23.05.2017.године, као и Извештај о испитивању издат од стране Градског 
завода за јавно здравље, и Извештај о испитивању издат од стране ДОО Термоинжењеринг, 
доставио је и упутство за употребу и одржавање спојница и то тип 1 и тип 2 , као и Потврде 
купца о референтним набавкама и отпремнице / рачуна о испорученом добру, Изјаву о 
кадровском капацитету на свом меморандуму  за  3 запослена уз коју је одставио  и 
Фотокопије М-А  образаца за наведена лица, доставио је и Изјаву на свом меморандуму  о 
поседовању доставног возила и фотокопију регистарске дозволе као и очитану регистарску 
дозволу. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда Понуђача „АРМАС“ ДОО Сопот због садржине битног недостатка и 
неприхватљивости исте јер понуђена цена премашује износ процењене вредности 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 за ову партију остала само 
једна исправна и прихватљива понуда  
1.„VALMAN“ DОО, Београд, Понуђена цена : 273.004,47  динара  без ПДВ-а, односно 
327.605,36  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 „VALMAN“ DОО, Београд, улица Господара 
Вучића  број 35, заведена под бројем  1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 часова за 
Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију магистралног цевовода, заведена код 
Понуђача под бројем 17629 дана 29.06.2017.године, Матични број   17307410,  Пиб: 
101734199, са понуђеном ценом од  273.004,47  динара  без ПДВ-а, 327.605,36  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 Водоводни материјал, Партија 9  - Специјалне арматуре за 
санацију магистралног цевовода додељујући уговор Понуђачу  „VALMAN“ DОО, Београд, 



улица Господара Вучића  број 35, заведена под бројем  1357  дана 04.07.2017.године у 9.00 
часова за Партија 9 – Специјалне арматуре за санацију магистралног цевовода, заведена 
код Понуђача под бројем 17629 дана 29.06.2017.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 10 дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 
 

 
 
 


