
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум :  01.08.2017.године 
Број : 1587 
А л е к с и н а ц 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама а у вези Извештаја о стручној оцени 
понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара Основне хемикалије за прераду 
воде, Партија 1 – Хлор диоксид, број 1586 од 01.08.2017.године, директор ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ 

добара- 

ПАРТИЈА 1 : Хлор диоксид 
Редни број 
17-821/2017 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара ОСНОВНЕ 
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ПАРТИЈА 1 – ХЛОР ДИОКСИД, ЈН.бр.17-821/2017. 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА 
ПРЕРАДУ ВОДЕ, ПАРТИЈА 1 – ХЛОР ДИОКСИД  је обустављен по пријему Решења од 
стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-
693/2017 од 07.07.2017.године. 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Основне хемикалије за прераду воде, 
Партија 1 – Хлор диоксид. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Основне хемикалије за прераду воде 
24310000, 24311900, 24312220, 24313123, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован у 7 партија с тим да је Извештајем број 1586 од 
01.08.2017.године разматрана ПАРТИЈА 1 - Хлор диоксид. 
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 4.840.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а и то : 
ПАРТИЈА 1 - Хлор диоксид, процењена вредност је 700.000,00 динара без ПДВ-а. 
Позив за подношење понуда за јавну набавку Основне хемикалије за прераду воде 
објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.04.2017.године, и сајту Наручиоца Јавно 
комунално предузеће „Водовод и канализација“ Алексинац заинтересовано лице „Wellton“ 
DOO Subotica у току поступка јавне набавке поднело је Захтев за заштиту права дана 
12.05.2017.године који је допуњен дана 15.05.2017.године тј. пред отварања понуда у делу 
израде конкурсне документације.  
Наручилац је дана 12.05.2017.године донео Одлуку о наставку поступка Основне 
хемикалије за прераду воде ЈН.бр.17-821/2017 број 974 да се настави поступак са даљим 
активностима и то да се изврши отварање понуда дана 15.05.2017.године баш како је и 
објављено на Порталу јавних набавки јер би задржавање активности битно утицало на 
пословање Наручиоца што би довело у питање обезбеђивање довољне количине здраве 
пијаће воде за грађане Алексинца и околине а све у складу са чланом 150. Закона о јавним 
набавкама и исту је доставио Републичкој комисији дана 12.05.2017.године и објавио је на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 



Дана 15.05.2017.године извршено је отварање Понуда за јавну набавку Основне хемикалије 
за прераду воде, Партија 1 -  Хлор диоксид и сачињен Записник о истом заведен под бројем 
989 дана 15.05.2017.године у коме су наведени следећи подаци за Партију 1 Хлор диоксид: 
 
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:  
Представник Понуђача BK URBING, Саво Видојевић по овлашћењу број 13/17 од 
10.05.2017.године заведено код Наручиоца под бројем  987 дана 15.05.2017.године 
 
Имена других присутних лица: нема других присутних 
 
Нема других присутних лица на отварању понуда 
 
Благовремено, односно до 15.05.2017.године до 10,00 часова примљена  је понуда, и то  
1.“BK URBING“ DOO, Краљево, улица Јована Бојовића број 80, заведена дана 
15.05.2017.године у 8.30 часова, за Партију 1 -  Хлор диоксид 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“BK URBING“ DOO, Краљево, улица Јована Бојовића број 80, заведена дана 
15.05.2017.године у 8.30 часова, за Партију 1 -  Хлор диоксид 
ул. Јована Бојовића број 80 
матични број понуђача:  17272560 
ПИБ : 100241456 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Сузана Павловић 
Лице за контакт :  Саво Видојевић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 983 дана 15.05.2017.године у  8.30  часова, 
заведена код Понуђача под бројем 12/17 дана 10.05.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 689.080,00 динара  без ПДВ-а, 826.896,00 динара са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 48 часова од подношења захтева Наручиоца  
            Рок важења понуде 60 дана 
 Рок и начин плаћања до  45 дана од дана пријема уредне фактуре 
 Гарантни период 6 месеци од дана испоруке 
  
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
 
Одбијена је понуда Понуђача “BK URBING“ DOO, Краљево, улица Јована Бојовића број 80, 
заведена дана 15.05.2017.године у 8.30 часова, за Партију 1 -  Хлор диоксид а разлог 
одбијања понуде је Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки бр.4-00-693/2017 од 07.07.2017.године које је примљено код Наручиоца дана 
24.07.2017.године и заведено под бројем 1513. 
Наиме, Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 
4-00-693/2017 од 07.07.2017.године Усвојен је као основан захтев за заштиту права 
подносиоца захтева „Wellton“ DOO Subotica и ДЕЛИМИЧНО ПОНИШТЕН поступак 
обликован по партијама јавне набавке мале вредности добара Основне хемикалије за 
прараду воде Партија 1 – Хлор диоксид, ЈН.бр.17-821/2017 за коју је Позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 28.04.2017.године, и сајту Наручиоца 
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Алексинац у делу израде конкурсне 
документације. 



 
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 Решење Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-6936/2017 од 07.07.2017.године 
заведено код Наручиоца под бројем 1513 дана 24.07.2017.године. 
 
Поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
ПАРТИЈА 1 – ХЛОР ДИОКСИД  биће спроведен 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 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


