
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 2451 
Датум : 01.12.2017.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 68/15), 
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ  

Услуге Пројектовања,  
ПАРТИЈА 6 – Пројектно техничке документације реконструкције водовода 

Редни број   
35-2335/2017 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ 
УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, улица Јелене Главашки број 44, заведена под бројем 2412 дана 
27.11.2017.године у 14.00 часова, заведена код понуђача под бројем 51/17 дана 
27.11.2017.године, матични број понуђача: 64100114, ПИБ : 109333047, са понуђеном ценом 
у износу 182.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а. 
 

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 пројектовања, Партија 6  – Пројектно техничка 
документација реконструкције водовода,  коју је дана 16.11.2017.године донео директор 
Предузећа број  2328, објавила Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки 
дана  20.11.2017. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуга пројектовања за Партију 6 - 
Пројектно техничка документација  реконструкције водовода благовремено се одазвало 5 
понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 28.11.2017.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2422 од 28.11.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 2451  од  01.12.2017.године. 
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге пројектовања, Партија 6 -  пројектно 
техничка  документација реконструкције водовода. 
Назив и ознака из општег речника набавки Услуге пројектовања, Партија 6 -  пројектно 
техничка  документација реконструкције водовода је 71300000 
Предмет јавне набавке обликован  по партијама с тим да је Наручилац сада покренуо 
поступак за  
Партију 6 -  пројектно техничка  документација реконструкције водовода  
Процењена вредност јавне набавке  Услуге пројектовања, Партија 6 -  пројектно техничка  
документација реконструкције водовода је 200.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 
 
6. Благовремено, односно до 28.11.2017.године до 11,00 часова примљене су  понуда, и то  
1.“ИНГКОМ ЛЕ“ Лесковац,  улица Војводе Мишића број 2/99, заведена под бројем 2397 
дана 24.11.2017.године у 9.00 часова   
2. „АRT BUILD“ DOO, Београд, улица Савска број 15, заведена под бројем 2403 дана 
27.11.2017.године у 9.00 часова 



3.АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, улица 
Јелене Главашки број 44, заведена под бројем 2412 дана 27.11.2017.године у 14.00 
часова 
4.РАДЊА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ СДМ Кашевар, Блаце, заведена под 
бројем 2418 дана 28.11.2017.године у 9.05 часова 
5. Истраживачко развојни центар „Фпе Футура“ ДОО Параћин, улица Кнеза Михаила 
број 63, заведена под бројем 2419 дана 28.11.2017.године у 9.20 часова 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
Назив и седиште понуђача:  
1.“ИНГКОМ ЛЕ“ Лесковац,  улица Војводе Мишића број 2/99, заведена под бројем 2397 
дана 24.11.2017.године у 9.00 часова   
ул. Војводе Мишића број 2/99 
матични број понуђача:64599526 
ПИБ : 110035088 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Јелена Благојевић 
Лице за контакт: Ненад Цветковић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2397 дана 24.11.2017.године у 9.00 часова, 
заведена код понуђача под бројем 11/17 дана 23.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 195.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 195.000,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок важења понуде је  30 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попунио 
модел Уговора као и образац Изјаве да је уписан у регистар Понуђача. 
Уз документациј је Понуђач доставио и Решење из Регистра привредних субјеката Агенције 
за привредне регистре.Доставио је и Лиценцу  

Понуђач је био дужан да достави Фотокопија уговора о раду или другог законом 
дозвољеног уговора о радном ангажовању са приложеном фотокопијом 
важеће лиценце 313 или 314 и Потврдом о важењу исте издате од стране 
Инжењерске коморе, међутим Понуђач је доставио само фотокопију лиценце без 
доставе Потврдом о важењу исте издате од стране Инжењерске коморе и без 
Фотокопије уговора о раду или другог законом дозвољеног уговора о радном 
ангажовању, тако да исти није доставио комплетне доказе за тражени додатни 
услов. 
Како је чланом 106 Закона предвиђено – Битни недостаци понуде 
„Наручилац ће одбити понуду ако : 
1....................................................................... 
2.Понуђач не докаже д испуњава додатне услове 
3..........................................................................“ 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да понуда Понуђача 
садржи битан недостатак и у складу са чланом 106 Закона иста ће бити одбијена јер 
Понуђач није у потпуности доставио доказе за тражене додатне услове. 
 
2. „АRT BUILD“ DOO, Београд, улица Савска број 15, заведена под бројем 2403 дана 
27.11.2017.године у 9.00 часова 
ул. Савска број 15 
матични број понуђача:20982063 



ПИБ : 108353834 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Велимир Недовић 
Лице за контакт: Велимир Недовић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2403 дана 27.11.2017.године у 9.00 часова, 
заведена код понуђача под бројем 11-11/17 дана 24.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 149.000,00 динара  без ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а 
 Рок важења понуде је  60 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попунио и 
модел Уговора . 
Понуђач је уз понуду доставио фотокопију лиценце са Потврдом о важењу исте, као и 
Уговор о делу за лице чија је лиценца достављена. 
Уз документацију је доставио и Извод о регистрованим подацима Агенције за привредне 
регистре, као и Решење Агенције за привредне регистре да је уписан у Регистар понуђача. 
Међутим у обрасцу који чини саставни део Понуде тј. у Обрасцу 2 - Образац структуре цена 
са упутством како да се попуни Понуђач је начинио рачунску грешку и то под ставком 2 је 
ставио да је: 
1.600 х 83.000,00 = 83.000,00 
Те је из тог разлога Комисија дана 29.11.2017.године у складу са чланом 93 Закона упутила 
Захтев за исправком рачунске грешке заведен под бројем  2435. 
Дана 30.11.2017.године Наручилац је доставио Исправку рачунске грешке која је заведена 
под бројем 2435/1 у којој је наведено: 
Под ставком 1 : 1.000 х 66.000,00 = 66.000.000,00 
Под ставком 2 : 1.600 х 83.000,00= 132.800.000, 00 и 
Укупна цена је 198.000.000,00 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна 
али је неприхватљива имајући у виду да је по исправци рачинске грешке  понуђена цена , 
цена која премашује износ процењене вредности набавке који је 200.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
 
3.АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, улица 
Јелене Главашки број 44, заведена под бројем 2412 дана 27.11.2017.године у 14.00 
часова 
ул. Јелене Главашки број 44 
матични број понуђача:64100114 
ПИБ : 109333047 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Предраг Лукић 
Лице за контакт: Предраг Лукић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2412 дана 27.11.2017.године у 9.00 часова, 
заведена код понуђача под бројем 51/17 дана 27.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 182.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а 
 Рок важења понуде је  45 дана од дана отварања понуде 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попунио и 
модел Уговора . 
Понуђач је уз понуду доставио фотокопију лиценце са Потврдом о важењу исте, као МА 
образац за лице чија је лиценца достављена имајући у види да је сам власник агенције. 



Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна 
одговарајућа и прихватљива. 
 
4.РАДЊА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ СДМ Кашевар, Блаце, заведена под 
бројем 2418 дана 28.11.2017.године у 9.05 часова 
ул. Карађорђева број 95, Блаце 
матични број понуђача:62652250 
ПИБ : 107308858 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Снежана Савић 
Лице за контакт: Снежана Савић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2418 дана 28.11.2017.године у 9.05 часова, 
заведена код понуђача под бројем 92 дана 27.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 192.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а 
 Рок важења понуде је  30 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попунио и 
модел Уговора . 
Понуђач је уз понуду доставио фотокопију лиценце .Понуђач је уз конкурсну документацију 
доставио и Решење агенције за привредне регистре. 
Међутим Понуђач уз документацију није доставио Потврду о важењеу лиценце издату од 
стране Инжењерске коморе која је требала бити достављена јер је у додатним условима 
било предвиђено достављање Потврде о важењу лиценце. 

Како је чланом 106 Закона предвиђено – Битни недостаци понуде 
„Наручилац ће одбити понуду ако : 
1....................................................................... 
2.Понуђач не докаже д испуњава додатне услове 
3..........................................................................“ 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да понуда Понуђача 
садржи битан недостатак и у складу са чланом 106. Закона иста ће бити одбијена 
јер Понуђач није у потпуности доставио доказе за тражене додатне услове. 
  
5. Истраживачко развојни центар „Фпе Футура“ ДОО Параћин, улица Кнеза Михаила 
број 63, заведена под бројем 2419 дана 28.11.2017.године у 9.20 часова 
ул. Кнеза Михаила број 63 
матични број понуђача:20359129 
ПИБ : 105350703 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Марковић 
Лице за контакт: Дејан Марковић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2419 дана 28.11.2017.године у 9.20 часова, 
заведена код понуђача под бројем 44/17 дана 24.11.2017.године 
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 182.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а 
 Рок важења понуде је  32 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и модел Уговора. 
Понуђач је уз понуду доставио и Решење из регистра понуђача Агенције за привредне 
регистре, као и фотокопију лиценце са Потврдом о важењу исте уз коју је доставио и Уговор 
о раду као и МА образац. 



Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијене су понуде и то : “ИНГКОМ ЛЕ“ Лесковац и РАДЊА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ СДМ Кашевар Блаце и то због садржине битног недостатка 
Као и понуда понуђача „АRT BUILD“ DOO, Београд јер је иста неприхватљива. 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Како две понуде имају исту понуђену цену  и то : 
1.АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, Понуђена 
цена : 182.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а 
 
2.Истраживачко развојни центар „Фпе Футура“ ДОО Параћин Понуђена цена : 
182.000,00 динара  без ПДВ-а, односно није у систему ПДВ-а 
 
Наручилац ће применти критерију ближе описан на страни 12/13 : 

1. Критеријум за доделу уговора за обе партије је: 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио који је 

понудио дужи рок важења понуде. 

 

1. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, са 

роком важења понуде од  45 дана 

2. Истраживачко развојни центар „Фпе Футура“ ДОО Параћин, са роком важења 

понуде од  32 дана 

Тако да је по овом додатном критеријуму најнижа понуђена цена Понуђача 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш 

 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  

1. АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш 
,Понуђена цена :  182.000,00 динара  без ПДВ-а, није у систему ПДВ-а 

2. Истраживачко развојни центар „Фпе Футура“ ДОО Параћин, Понуђена цена :  
182.000,00 динара  без ПДВ-а, није у систему ПДВ-а 

 
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 за јавну набавку услуга Услуге пројектовања Партија  6   
Пројектно техничка документација реконструкције водовода  и Уговор додели Понуђачу  



АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, улица Јелене 
Главашки број 44, заведена под бројем 2412 дана 27.11.2017.године у 14.00 часова, 
заведена код понуђача под бројем 51/17 дана 27.11.2017.године, матични број понуђача: 
64100114, ПИБ : 109333047, са понуђеном ценом у износу 182.000,00 динара  без ПДВ-а, 
односно није у систему ПДВ-а. 
 
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, Услуга пројектовања и то за Партију  6 -  Пројектно 
техничка документација реконструкција водовода АГЕНЦИЈА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ЛУКИЋ ИНГ, Ниш, улица Јелене Главашки број 44. 
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 5 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 
 

 
 
 


