
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум : 06.07.2017.године 
Број :1395 
А л е к с и н а ц 
 
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  

добара-  
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг  
Редни број   

18-1133/2017 
 
ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ 

МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг, Редни број  18-1133/2017 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке  за набавку добара ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне 

набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован 

фитинг, Редни број  18-1133/2017 је обустављен након истека рока за подношење понуда. 

Предмет јавне набавке је набавка добара и то Водоводни материјал, ПАРТИЈА 4: 
Месинган и поцинкован фитинг  
Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал 46130000 
Предмет јавне набавке обликован у  9 партија с тим да је Извештајем број 1394 од 

06.07.2017.године разматрана ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг  
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 10.200.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг, процењена вредност је 1.000.000,00  динара 
без ПДВ-а 
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:  
Представник Понуђача „Санивод“  ДОО  Далибор Павловић по овлашћењу број 1378 од 
05.7.2017.године  
Представник Понуђача „Анкер инг“, Милица Тошић, по овлашћењу број 1379 од 
05.7.2017.године 
Представник Понуђача Аliaxis  Саша Вељковић по овлашћењу број 1380 од 
05.7.2017.године 
Представник Понуђача „Хидрокомерц“ ДОО Марковић Бранислав  по овлашћењу број 1381 
од 05.7.2017.године 
Представник Понуђача „Витрекс“ ДОО  Јовановић Горан  по овлашћењу број 1381 од 
05.7.2017.године 
Имена других присутних лица: нема других присутних 
Нема других присутних лица на отварању понуда 

Благовремено, односно до 05.07.2017.године до 10,00 часова за ПАРТИЈА 4: Месинган и 

поцинкован фитинг примљена је  понуда, и то  
 



1.“ HIDROKOMERC“ DOO, Лучани, ул.Драгише Мишовића бб, заведена под бројем 1374 
дана 05.07.2017.године у 9.35 часова за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг 
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“ HIDROKOMERC“ DOO, Лучани, ул.Драгише Мишовића бб, заведена под бројем 1374 
дана 05.07.2017.године у 9.35 часова за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг 
ул. Драгише Мишовића бб 
матични број понуђача: 07675135 
ПИБ : 101266668 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Душко Николић 
Лице за контакт :  Кукић Кристина 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 1374 дана 05.7.2017.године у  9.25 часова  за  
Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг, заведена код Понуђача под бројем 380 дана 
30.06.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 704.419,53   динара  без ПДВ-а, 845.303,44  динара са ПДВ-ом 
 Рок важења понуде није уписан  
Увидом у документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је у складу са захтевом из конкурсне документације уз конкурсну  документацију, 
доставио тражене пробне узорке 
- позиција 11  (Дупли нипли Ø3/4" поцинковани) - 1 комад,      
- позиција 2    (Колено Ø3/4" поцинковано) - 1 комад,       
- позиција 38  (вентил испусни Ø1/2") - 1 комад,        
- позиција 56  (Зупчаста полуспојка Ø1") - 1 комад 
Увидом у исте Комисија је констатовала да исти одговарају траженим узорцима 
 
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач није уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, тј. Понуђач није 
уопште попунио понуду на страни 80/149 где је требало уписати износ понуђене цене без 
ПДВ-а износ Понуђене цене са ПДВ-ом као ни рок важења понуде. 
Имајући у виду да се износ понуђене цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом види у обрасцу структуре 
цена као и у моделу Уговора Комисија је то прихватила али како се рок важења понуде 
уписује једино на том месту комисија је констатовала да понуда овог Понуђача у складу са 
чланом 106 став 1 тачка 4 Закона  садржи битан недостатак. 
 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача садржи 
битан недостатак, тј, није могуће утврдити рок важења понуде те ће понуда бити одбијена 
због садржине битног недостатка. 
 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбиејна је понуд Понуђача „ХИДРОКОМЕРЦ“ ДОО Лучани због садржине битног 
недостатка. 
 
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 достављена 
само једна понуда која је и одбијена због садржине битног недостатка. 
 
 

Поступак јавне набавке за набавку добара ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 4: 

Месинган и поцинкован фитинг 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 10 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


