ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 1774
Датум :29.08.2017.године
Врста поступка: Отворени поступак
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 i
68/2015), директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
–ДОБАРА –
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг
Редни број

23-1537/2017
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу DОО „UNIPROGRES“ Рума, ул. Владимира Назора
бб, заведена под броје 1735 дана 24.08.2017.године у 9.30 часова за Партију 4 - Месинган
и поцинкован фитинг, Матични број 08240841, Пиб: 101342134, са понуђеном ценом од
661.616,00 динара без ПДВ-а, односно 793.939,20 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, за
набавку добара – Водоводни материјал, коју је дана 26.07.2017.године донео директор
Предузећа број 1535 објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана
26.07.2017. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку добара, Водоводни материјал, за ПАРТИЈУ 4 :
Месинган и поцинкован фитинг благовремено се одазвало 2 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 25.08.2017.године са почетком у 11.00 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 1757 од 25.08.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 1771 од 29.08.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
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 је набавка добара и то ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
Назив и ознака из општег речника набавки добара Водоводни материјал је 44160000
Предмет јавне набавке обликован у 9 Партија с тим да је Наручилац сада покренуо постуак
јавне набавке само за :
ПАРТИЈУ 4: Месинган и поцинкован фитинг
Процењена вредност јавне набавке Водоводни материјал је 10.200.000,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а и то :
ПАРТИЈА 4: Месинган и поцинкован фитинг је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Водоводни материјал, ПАРТИЈА 4: Месинган и
поцинкован фитинг учествовалo је 2 понуђача са благовременим понудама и то:

1. ДОО „ UNIPROGRES“ Рума, ул. Владимира Назора бб, заведена под броје 1735 дана
24.08.2017.године у 9.30 часова за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг
2.“ HIDROKOMERC“ DOO, Лучани, ул.Драгише Мишовића бб, заведена под бројем 1751
дана 25.08.2017.године у 9.45 часова за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг
Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.DОО „ UNIPROGRES“ Рума, ул. Владимира Назора бб, заведена под броје 1735 дана
24.08.2017.године у 9.30 часова за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг
ул. Владимира Назора бб
матични број понуђача: 08240841
ПИБ : 101342134
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бранислав Заграђанин
Лице за контакт : Мирослав Маројевић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1735 дана 24.08.2017.године у 9.30 часова
за Партија Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг, заведена код Понуђача под
бројем 23-08/17
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 661.616,00 динара без ПДВ-а, односно 793.939,20 динара са ПДВом
Рок важења понуде 61 дан од дана отварања понуда
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 је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, Образац структуре
цена, уредно је попунио Изјаву да је уписан у Регистар понуђача, трошкове није тражио,
уредно је попунио и Модел уговора као и Изјву да прихвата накнадна и додатна
испитивања материјала, као и Изјаву о обавези достављања менице.
Понуђач јуе доставио доказе за све тражене додатне услове и то :
- извод из каталога произвођача за предметна добра на српском језику
- Фотокопију важећег Извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване
лабораторије за испитивање
- Фотокопију важећих извештаја
- фотокопију Уговора о продаји са приложеним фотокопијaмa отпремница и рачуна
- Понуђач је доставио фотокопије важећих сертификата понуђача и произвођача
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену наспрам процењене вредности
конкретне партије, тј. процењена вредност партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а
Понуђач је доставио понуду у износу од 661.616,00 динара без ПДВ-а
2.“ HIDROKOMERC“ DOO, Лучани, ул.Драгише Мишовића бб, заведена под бројем 1751
дана 25.08.2017.године у 9.45 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 : Марко Матић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1751 дана 25.08.2017.године у 9.45 часова
за Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 704.419,53 динара без ПДВ-а, односно 845.303,44 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 60 дана
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 је на свом меморандуму доставио Изјаву да је уписан у Регистр понуђача и навео
интернет адресу на којој су подаци јавно доступни уз коју је доставио Решење Агенције за
привредне регистре из Регистра понуђача,
Доставио је доказе за тражене додатне услове и то :
- извод из каталога произвођача за предметна добра на српском језику
- Фотокопију важећег Извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване
лабораторије за испитивање
- Фотокопију важећих извештаја
- фотокопију Уговора о продаји са приложеним фотокопијaмa отпремница и рачуна
- Понуђач је доставио фотокопије важећих сертификата понуђача и произвођача
Понуђач ке уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и Образац
структуре цена, и Образац Изјаве да је уписан у Регистар понуђача, трошкове није тражио,
уредно је попунио Модел уговора као и Образац Изјаве о прихватању накнадног и додатног
испитивања испорученог материјала.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива имајући у виду понуђену цену наспрам процењене вредности
конкретне партије, тј. процењена вредност партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а
Понуђач је доставио понуду у износу од 704.419,53 динара без ПДВ-а
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема понуда које су одбијене
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
1.DОО „UNIPROGRES“ Рума, Понуђена цена : 661.616,00 динара без ПДВ-а, односно
793.939,20 динара са ПДВ-ом
2.“ HIDROKOMERC“ DOO, Лучани, Понуђена цена : 704.419,53
динара без ПДВ-а,
односно 845.303,44 динара са ПДВ-ом

9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде
благовремене, 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 DОО „UNIPROGRES“ Рума, ул.
Владимира Назора бб, заведена под броје 1735 дана 24.08.2017.године у 9.30 часова за
Партију 4 Месинган и поцинкован фитинг, Матични број 08240841, Пиб: 101342134, са
понуђеном ценом од 661.616,00 динара без ПДВ-а, односно 793.939,20 динара са ПДВом.
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 4 - Месинган и поцинкован
фитинг додељујући уговор Понуђачу DОО „UNIPROGRES“ Рума, ул. Владимира Назора бб,
заведена под броје 1735 дана 24.08.2017.године у 9.30 часова, Партију 4 Месинган и
поцинкован фитинг.
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

