
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број :  
Датум : 13.04.2018.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/2015), директор ЈКП 
“Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА 
ПАРТИЈА  13 - ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ 

Редни број   
8-712/2018 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  ПТУР „СУЗА“ Бакић Небојша,  Алексинац, заведена под 
бројем 778 дана 13.04.2018.године у 8,00 часова, за партију 13 - Вулканизерске услуге, Матични 
број  50884333, Пиб: 100309068, са понуђеном ценом од 44.800,00 динара  без ПДВ-а, није у ПДВ. 
 

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 одржавања возног парка, Партија 13 – Вулканизерске услуге  коју је дана 
02.04.2018.године донео директор Предузећа број 702, објавила Позив за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки дана 04.04.2018. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуге одржавања возног парка, Партија 13 – 
Вулканизерске услуге благовремено се одазвао 1 понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 13.04.2018.године са почетком у 10:15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 787 
од 13.04.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај број 795 од 13.04.2018. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА 
Назив и ознака из општег речника набавки Услуга и то Услуге одржавања возног парка је 5011000 
Предмет јавне набавке обликован у по партијама  
Прочењена вредност јавне набавке УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА за ПАРТИЈУ 13 – 
Вулканизерске услуге   процењена вредност 45.000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку услуга одржавања возног парка, за Партију ПАРТИЈУ 13 
Вулканизерске услуге  учествовао је 1 понуђач са благовременом понудом   и то: 
1. ПТУР „СУЗА“ Бакић Небојша,  Алексинац, заведена под бројем 778 дана 13.04.2018.године у 
8,00 часова, за партију 13 Вулканизерске услуге 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
Елемент критеријума :  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,економски 
најповољнија понуда“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 
Елементи критеријума важе  за Партију  7, Партију 11, Партију 13, Партију 14, Партију 15,  
Партију 16, Партију 18, Партију 21, Партију 22 ,  Партију 24 су: 

1. Укупна цена   70 пондера 

2. Километража  30 пондера 

                                    Укупно пондера 100 пондера 

1.  Укупна цена ….......................................................  .................................70 пондера 
Понуда са најнижом ценом добија максималних 80 пондера, а понуда са већом понуђеном ценом 
добија пондере према следећем обрасцу:  



број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70  
2. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра Зеца број 
35 

 Од 1 до 3 и 3 км   ................................................. 30 пондера 

 Од 4 до 10 км и 10 км      ................................................. 15 пондера 

 Од 11 до 35 км и 35 км  ...................................................   5 пондера 

  36 и преко тога  ...................................................  1 пондера 
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са 
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то дефинисано у 
конкурсној документацији. Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор 
најповољније понуде ће се вршити на основу елемента критеријума – најнижа понуђена цена.  
 
1.ПТУР „СУЗА“ АЛЕКСИНАЦ, заведена под бројем 778 дана 13.04.2018.године у 8,00 часова, за 
партију 13 Вулканизерске услуге 
ул. Момчила Поповића бб 
матични број понуђача: 
ПИБ : 100309068 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Немања Бакић 
Лице за контакт : Немања Бакић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 778 дана 13.04.2018.године у 8.00 часова за партију 13 
Вулканизерске услуге 
 Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 44.800,00 динара  без ПДВ-а, 
 Рок извршења услуге  2 сата 
           Рок важења понуде  60 дана 
 Место извршења услуга М.Поповића 
 Удаљеност сервиса 2 км 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
 
Понуђач је попунио Обрасце који чине саставни део понуде, Модел уговора, Образац изјаве о 
независној понуди. 
Понуђач  је доставио Изјаву на свом меморандуму о поседовању пословног простора и опреме за 
извршење услуга 
Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, одговарајућа и прихватљива. 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Понуђена цена : 44.800,00  динара  без ПДВ-а,– 70 пондера 
Удаљеност сервиса извршења услуга – 2 км –    30 пондера 
УКУПНО : 100 ПОНДЕРА 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијене су понуде понуђача и то : 
Нема понуда које су одбијене 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума економски најповољнија понуда   за 
доделу уговора:  

1. ПТУР „СУЗА“ Алексинац, Понуђена цена: 44.800,00   динара  без ПДВ-а,  
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
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  ПТУР „СУЗА“ Бакић Небојша,  Алексинац, заведена под бројем 778 дана 
13.04.2018.године у 8,00 часова, за партију 13 Вулканизерске услуге, Матични број  50884333, 
Пиб: 100309068. 
 
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 одржавања возног парка, за Партију 13 – Вулканизерске услуге  додељујући 
уговор понуђачу ПТУР „СУЗА“ Бакић Небојша,  Алексинац, заведена под бројем 778 дана 
13.04.2018.године у 8,00 часова, за партију 13 Вулканизерске услуге. 
 
   
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 
 
 
 
 


