
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број :  2381 
Датум : 24.10.2018. године 
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 68/15), директор 
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У   ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
– ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ  –  

ПАРТИЈА 2 :  Алуминијум сулфат   
Редни број   

35-2160/2018 
 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу “МАРКИНГ“ ДОО, Ужице,  улица Немањина број 81 
заведена под бројем 2359 дана 19.10.2018.године у 9.50 часова, за Партију 2 – Алуминијум 
сулфат, заведена код понуђача под бројем 305-01/18 дана 18.9.2018.године, матични број 
понуђача: 06372651, ПИБ: 100598818, Понуђена цена: 2.290.000,00 динара без ПДВ-а, 
односно 2.748.000.00 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, за 

набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, ПАРТИЈА 2:  Алуминијум сулфат,  
коју је дана  12.9.2018.године донео директор Предузећа број 2134, објавила Позив за 
подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 18.9.2018. године и својој интернет 
страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара -  Основне хемикалије за прераду воде, 

ПАРТИЈА 2:  Алуминијум сулфат,  благовремено се одазвало 3 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 19.10.2018.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 2361 од 19.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила Извештај број  2378 од 24.10.2018.године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Назив и ознака из општег речника набавки добара  ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА 
ПРЕРАДУ ВОДЕ је 24310000, 24313123, 24311900, 24312220, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован  у 9 Партија с тим да Наручилац овим Извештајем 
оцењује само  

ПАРТИЈУ 2 :  Алуминијум сулфат   
Процењена вредност јавне набавке  Основне хемикалије за прераду воде  је 5.435.000,00 
динара без обрачунатог ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 2 :  Алуминијум сулфат  је   3.000.000,00  динара без ПДВ-а  
У поступку јавне набавке за набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, 

ПАРТИЈА 2:  Алуминијум сулфат учествовалo је 3 понуђача са благовременим 
понудама  и то: 
1. НЕВЕНА СТОЈИЋ, Београд, улица Димитрија Аврамовића број 8 А стан 21, 

заведена под бројем 2329  дана  16.10.2018.године, у 9.30  часова, за Партију 2  - 
Алуминијум сулфат 



2. IMPULS - HEMIJA DOO Нови Сад, улица Булевар Војводе Степе број 54, заведена 
под бројем 2348 дана 18.10.2018.године у 11.00 часова, за Партију 2 – Алуминијум 
сулфат 

3. „МАРКИНГ“ДОО, Ужице,  улица Немањина број 81 заведена под бројем 2359 дана 
19.10.2018.године у 9.50 часова, за Партију 2 – Алуминијум сулфат 

 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1. PPHU WEGLO -STAL WALDEMAR BISKUPEK, ul.Chorzowska 50b, 44-100 Gliuce, 
Poljska, Nevena Stojić Београд, улица Димитрија Аврамовића број 8 А стан 21, 
заведена под бројем 2329  дана  16.10.2018.године, у 9.30  часова, за Партију 2  - 
Алуминијум сулфат 
ул. Chorzowska 50b, 44-100 Glice, Poljska 
матични број понуђача: 276183541 
ПИБ : 648-185-86-84 
Лице овлашћено за потписивање уговора  Мирослав Јокић 
Лице за контакт : Мирослав Јокић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2329  дана 16.10.2018.године, у 9.30  часова  
Начин на који понуђач наступа –самостално  
 Понуђена цена : 2.727.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 3.272.400,00 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде није уписан 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је попунио обрасце који чине саставни део понуде, с тим да на старани 12/30 
конкурсне документације коју је оверио својим потписом и печатом није унео рок важења 
понуде што је био дужан да унесе у складу са Законом. 
Члан 106 Закона каже: 
Наручилац ће одбити понуду ако : 
................................................................................. 
................................................................................ 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
................................................................................. 
Комисија из достављене понуде није у могла да утврди колики је рок важења понуде. 
Понуђач је доставио податке из Централне евиденције информација о привредној 
делатности у Републици Пољској, затим податке из Министарства правде Централног 
казненог регистра, доставио је и податке из Министарства правде, као и Потврду о 
подмиреним порезима или извештај о постојећем задужењу, као и потврду о подмиреним 
доспелим обавезана на име доприноса. 
Понуђач је у документацији доставио Референце о испоруци предметних добара издате од 
стране његових купаца са навођењем количина и износа вредности испоручених добара. 
Понуђач је доставио и сигурносни – технички лист за предметно добро. 
Понуђач је доставио фотокопије сертификата међутим исти су важили до 14.септембра 
2018.године. 
Понуђач је доставио и техничке карактеристике Алуминијум сулфата. 
Понуђач је уредно потипсао и оверио модел уговора, као и образац Изјаве о прихватању 
одговорности, као и Изјаву о обавези достављања меница. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача садржи 
недостатке, и то у погледу рока важења понуде као битан недостатак јер исти није уписан, 
такође Понуђач није доставио  доказ за тражени додатни услов за достављање важећих 



сертификата јер се из достављених сертификата  види да су исти важили до 14.септембра 
2018.године, те ће иста бити одбијена јер садржи битне недостатке. 
 
2. „IMPULS – HEMIJA“ DOO Нови Сад, улица Булевар Војводе Степе број 54, заведена 
под бројем 2348 дана 18.10.2018.године у 11.00 часова, за Партију 2 – Алуминијум 
сулфат 
ул. Булевар Војводе Степе број 54 
матични број понуђача: 08687188 
ПИБ : 100451473 
Лице овлашћено за потписивање уговора Мирослав Живановић 
Лице за контакт : Милутин Зечевић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2348  дана 18.10.2018.године, у 11.00  часова, 
заведена код Понуђача под бројем 9/236 дана 19.9.2018.године  
Начин на који понуђач наступа –самостално  
 Понуђена цена : 2.500.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  3.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом 
 Рок важења понуде 65 дана 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, модел Уговора,  Изјаву 
о прихватању одговорности, као и Изјаву о обавези достављања меница. 
Понуђач је уредно попунио Образац Изјаве да је уписан у Регистар понуђача. 
Доставио је и фотокопију безбедоносног листа као и Решење из Регистра понуђача 
Агенције за привредне регистре. 
Понуђач је доставио потврду о реализацији уговора издату од стране Водовода којем је 
извршена испорука алуминијум сулфата као и фотокопије уговора о испоруци алуминијум 
сулфата. 
Понуђач је доставио фотокопије важећих сертификата који су тражени конкурсном 
документацијом. 
Понуђач је доставио и Извештај о испитивању издат од стране Градског завода за јавно 
здравље. 
Понуђач је доставио и технички лист за понуђени Алуминијум сулфа. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива, имајући у виду процењену вредност у односу на понуђену 
цену, процењена вредност конкретне набавке је 3.000.000,оо динара без ПДВ-а док је 
понуђена цена 2.500.000,оо динара без ПДВ-а. 
 
3.„МАРКИНГ“ДОО, Ужице,  улица Немањина број 81 заведена под бројем 2359 дана 
19.10.2018.године у 9.50 часова, за Партију 2 – Алуминијум сулфат 
ул. Немањина број 81 
матични број понуђача:06372651 
ПИБ : 100598818 
Лице овлашћено за потписивање уговора Слободан Марковић 
Лице за контакт : Милош Гавовић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 2359  дана 19.10.2018.године, у  9.50 часова, 
заведена код понуђача под бројем 305-01/18 дана 18.9.2018.године  
Начин на који понуђач наступа –самостално  
 Понуђена цена : 2.290.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.748.000.00 динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 65 дана 



 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно пунио Обрасце који чине саставни део понуде, као и модел Уговора као 
и Изјаву о прихватању одговорности, Изјаву о обавези достављања меница, Образац 
Изјаве да је уписан у Агенцију за привредне регистре у регистар понуђача уз коју је 
доставио Решење из Регистра понуђача као и извод о регистрованим подацима из Регистра 
понуђача. 
Понуђач је доставио и картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање. 
Понуђач је доставио доказ за тражени додатни услов и то фотокопије Уговора о испоруци 
предметних добара из 2016.године и 2017.године са потврдама купаца којима се доказује 
да је Понуђач успешно без примедби испоручио Алуминијум сулфат у количини, у  
потребном квалитету и уговореним роковима. 
Понуђач је доставио и фотокопије важећих серификата који су тражени конкурсном 
документацијом. 
Доставио је и фотокопију безбедоносног листа као и Изјаву на свом меморандуму да ће у 
случају да буде одабран уз сваку ипоруку предметног добра доставити и безбедоносни 
лист. 
Понуђач је доставио и Извештај о испитивању Алуминијум сулфата издат од стране 
Градског завода за јавно здравље као и сертификат о акредитацији Градског завода за 
јавно здравље. 
Понуђач је на свом меморандуму доставио и техничке карактеристике Алуминијум сулфата, 
као и Уверење издато од стране Привредне коморе да је исти понуђач добра домаћег 
порекла. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправна, 
одговарајућа и прихватљива, имајући у виду процењену вредност у односу на понуђену 
цену, процењена вредност конкретне набавке је 3.000.000,оо динара без ПДВ-а док је 
понуђена цена 2.290.000,оо динара без ПДВ-а. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда Понуђача PPHU WEGLO -STAL WALDEMAR BISKUPEK, ul.Chorzowska 
50b, 44-100 Gliuce, Poljska, Nevena Stojić Београд  јер иста садржи недостатке, и то у 
погледу рока важења понуде као битан недостатак јер исти није уписан, такође Понуђач 
није доставио  доказ за тражени додатни услов за достављање важећих сертификата јер се 
из достављених сертификата  види да су исто важили до 14.септембра 2018.године.  
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
1. „МАРКИНГ“ ДОО, Ужице, Понуђена цена : 2.290.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
2.748.000.00 динара са ПДВ-ом 
2. „IMPULS – HEMIJA“ DOO Нови Сад, Понуђена цена : 2.500.000,00 динара  без ПДВ-а, 
односно  3.000.000,00 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 исти додели Понуђачу “МАРКИНГ“ ДОО, Ужице,  улица 
Немањина број 81 заведена под бројем 2359 дана 19.10.2018.године у 9.50 часова, за 
Партију 2 – Алуминијум сулфат, заведена код понуђача под бројем 305-01/18 дана 
18.9.2018.године, матични број понуђача: 06372651, ПИБ: 100598818, Понуђена цена: 
2.290.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 2.748.000.00 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 добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 2 – 
Алуминијум сулфат  додељујући уговор Понуђачу “МАРКИНГ“ ДОО, Ужице. 
 
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 
 

 
 
 


