
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум  10.11.2017.године 
Број :2296 
А л е к с и н а ц 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

услуга 

Услуге сервисирања и одржавања опреме на ППВ Бресје  

ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера 

Редни број   
34- 2241/2017 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР ПОНУЂАЧУ  “УНИВЕРСЕ“ ДОО, ул.Бистричка број 31, Београд, 

заведена под бројем 2286 дана 09.11.2017.године у 11.30 часова за, ПАРТИЈУ 8 : Услуге 
ремонта делова компресора високог притиска код овлашћеног сервисера, матични 

број: 06023193, ПИБ : 100206611, са понуђеном ценом у износу од 69.000,00  динара  без 
ПДВ-а, односно 82.800,00 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  услуга, Услуге сервисирања и одржавања опреме на ППВ 
Бресје, Партија 8 – Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера,  коју је дана 01.11.2017.године донео директор Предузећа број 

2239, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 01.11.2017. 
године и својој интернет страници. 

На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуге сервисирања и одржавања 
опреме на ППВ Бресје, Партија 8 – Услуге ремонта делова компресора високог 
притиска код овлашћеног сервисера,  благовремено се одазвао 1 понуђач. 

Отварање понуда обављено је дана 10.11.2017.године са почетком у 10.15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2292 од 10.11.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 2293  од 10.11.2017. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Процењена вредност јавне набавке  услуга, Услуге сервисирања и одржавања опреме на 
ППВ Бресје , је 780.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а  и то за : 
ПАРТИЈУ 8 : Услуге ремонта делова компресора високог притиска код овлашћеног 
сервисера је 80.000,00 динара без ПДВ-а 
Подаци о представницима понуђача који присуствују отварању понуда:  
Нема присутних представника понуђача 
Имена других присутних лица: нема других присутних 
Нема других присутних лица на отварању понуда 
Благовремено, односно до 10.11.2017.године до 10,00 часова примљена је једна понуда 



1.“УНИВЕРСЕ“ ДОО, ул.Бистричка број 31, Београд, заведена под бројем 2286 дана 
09.11.2017.године у 11.30 часова 
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“УНИВЕРСЕ“ ДОО, ул.Бистричка број 31, Београд, заведена под бројем 2286 дана 
09.11.2017.године у 11.30 часова 
ул. Бистричка број 25, Београд 
матични број понуђача:06023193 
ПИБ : 100206611 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Милош Стојаковић 
Лице за контакт : Милош Стојаковић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2286  дана 10.11.2017.године у 11.30 часова, 
заведена код Понуђача под бројем 106-11-17 од 06.11.2017.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 69.000,00  динара  без ПДВ-а, односно 82.800,00 динара са ПДВ-
ом 
           Рок важења понуде 60 дана 
           Гарантни рок за извршене услуге 12 месеци 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала: 
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део понуде, као и модел Уговора, 
као и изјаву да је уписан у регстар понуђача, уз коју је достави Решење Агенције за 
привредне регистре из регистра понуђача, као и овлашћење о заступању да је овлашћени 
заступник од стране Трудбеника Добој. 
Имајући увиду напред наведено  Комисија је констатовала да је понуда понуђача 
исправна одговарајућа и прихватљива имајући у виду процењену вредност понуде у односу 
на понуђену цену у понуди. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Није примљена ниједна понуда 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
1.“УНИВЕРСЕ“ ДОО, Београд, понуђена цена: 69.000,00  динара  без ПДВ-а, односно 
82.800,00 динара са ПДВ-ом 
 
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  “УНИВЕРСЕ“ ДОО, ул.Бистричка број 
31, Београд, заведена под бројем 2286 дана 09.11.2017.године у 11.30 часова за, 

ПАРТИЈУ 8: Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера, матични број: 06023193, ПИБ : 100206611, са понуђеном ценом у 

износу од 69.000,00  динара  без ПДВ-а, односно 82.800,00 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 услуга, Услуге сервисирања и одржавања опреме на ППВ 



Бресје, Партија 8 – Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера,   додељујући уговор понуђачу  “УНИВЕРСЕ“ ДОО, ул.Бистричка 

број 31, Београд, заведена под бројем 2286 дана 09.11.2017.године у 11.30 часова за, 

ПАРТИЈУ 8: Услуге ремонта делова компресора високог притиска код 
овлашћеног сервисера. 

 
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
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 


