ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
Датум 04.12.2018.године
Број : 2641
Алексинац
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“
Алексинац у складу са својим овлашћењима донео је
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ
услуга-

Услуге Пројектовања,
ПАРТИЈА 1 – Пројектовање водовода 1 (3.висинска зона)
Редни број
37-2533/2018
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга УСЛУГЕ
ПРОЈЕКТОВАЊА, ПАРТИЈА 1 – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВОДОВОДА 1 (3.ВИСИНСКА ЗОНА),
ЈН.бр.37-2533/2018.
Образложење
Поступак јавне набавке за набавку услуга УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА, ПАРТИЈА 1 –
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВОДОВОДА 1 (3.ВИСИНСКА ЗОНА), ЈН.бр.37-2533/2018 је обустављен
након истека рока за подношење понуда.
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге Пројектовања, ПАРТИЈА 1 –
Пројектовање водовода 1 (3.висинска зона).
Назив и ознака из општег речника набавки Услуге Пројектовања, ПАРТИЈА
1 –
Пројектовање водовода 1 ( 3.висинска зона) је 71300000.
Предмет јавне набавке обликован по партијама с тим да је наручилац сада покренуо
поступак за
Услуге Пројектовања, ПАРТИЈА 1 – Пројектовање водовода 1 ( 3.висинска зона)
Процењена вредност јавне набавке, Услуге Пројектовања, ПАРТИЈА 1 – Пројектовање
водовода 1 ( 3.висинска зона) је 450.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Благовремено, односно до 30.11.2018.године до 10,00 часова примљене су понуде, и то
1.Радња за пројектовање и изградњу СДМ Кашевар, Блаце, заведена под бројем 2593
дана 29.11.2018.године у 9.45 часова;
2.Биро за пројектовање „Водопројект“ Даниловић Александар, Ниш, заведена под бројем
2594 дана 29.11.2018.године у 9.50часова;
3. Истраживачко развојни центар ФПЕ „Футура“ ДОО, Параћин, заведена под бројем 2606
дана 30.11.2018.године 9.00 часова;
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 2611 од 30.11.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 2638 од 04.12.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће
1.Радња за пројектовање и изградњу СДМ Кашевар, Блаце, заведена под бројем
2593 дана 29.11.2018.године у 9.45 часова;
ул. Карађорђева број 95, 18420 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 2593 дана 29.11.2018.године у 9.45 часова,
заведема код Понуђача под бројем 144/18 дана 28.11.2018.године;
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена: 697.000,00 динара без ПДВ-а
Рок важења понуде 60 дана
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део конкурсне документације, као и
модел угодора, међутим доставио је понуду која премашује износ процењене вредности.
Комисија је констатовала да је понуда понуђача неприхватљива јер иста премашује износ
процењене ведности тј. понуђач је доставио понуду у износу од 697.000,00 динара без ПДВа док је процењена вредност набавке 450.000,00 динара без ПДВ-а, тако да ће иста бити
одбијена.
2.Биро за пројектовање „Водопројект“ Даниловић Александар, Ниш, заведена под
бројем 2594 дана 29.11.2018.године у 9.50часова;
ул. Бранка Крсмановића број 23/15, Ниш
матични број понуђача: 54173156
ПИБ : 100232970
Лице овлашћено за потписивање уговора: Мр Даниловић Александар дипломирани
инжењер грађевина
Лице за контакт : Мр Даниловић Александар дипломирани инжењер грађевина
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 2594 дана 29.11.2018.године у 9.50 часова,
заведема код Понуђача под бројем 1024-2 дана 27.11.2018.године;
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена: 447.800,00 динара без ПДВ-а, није у систему ПДВ-а
Рок важења понуде 100 дана
Увидом у конкусрну документацију Комисија је констаовала следеће:
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део конкурсне документације, као и
модел уговора.
Понуђач је доставио Решење из Агенције за привредне регистре, као и Потврду да му није
изречена мера забране обављања делатности, доставио је и Уверење Основног суда Ниш
да није покренут кривични поступак, затим Уверење Министарства унутрашњих послова да
ние осуђиван, као и Уверење из Министарства финасија пореске управе, Уверење из
Секретаријата за локалну пореску администрацију.
Доставио је доказ за тражени додатни услов тј. лиценцу одговорног пројектанта
хидротехничких објеката и инасталација водовода и канализације 314 као и Потврду
важења исте.
Понуђач је доставио фотокопије уговора из 2015, 2016 и 2017.године о извршењу услуга
пројектовања.
Понуђач није доставио доказ за тражени додатни услов под бројем 2 тј. Копију оверене
насловне стране пројектне документације са подацима о Инвеститору, Пројектанту као и
контакт подацима за лица за контакт испред Инвеститора поменутог пројекта.
Комисија сматра да понуђач иако је доставио фотокопије уговора ипак није испунио
тражени додатни услов јер је Наручилац био изрчит у погледу достављања тог доказа,
такође, је и у току поступка набавке одговарајући на питање потенцијалног понуђача

Наручилац био изричит да су понуђачи дужни да доставе Копију оверене насловне стране
пројектне документације а не друге доказе, тако да ће понуда понуђача бити одбијена.
3. Истраживачко развојни центар ФПЕ „Футура“ ДОО, Параћин, заведена под бројем
2606 дана 30.11.2018.године 9.00 часова;
ул. Кнеза Михајла број 63, 35250 Параћин
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 2606 дана 30.11.2018.године у 9.00 часова,
заведема код Понуђача под бројем 45/2018 дана 28.11.2018.године;
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена: 283.000,00 динара без ПДВ-а
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у конкусрну документацију Комисија је констаовала следеће:
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део конкурсне документације, као и
модел уговора.
Понуђеч је попунио изјаву да је уписан у регистар понуђача, уз коју је доставио Решење из
Регистра понуђача.
Понуђач је дсотавио доказ за тражени додатни услов под бројем 1 тј. фотокопију лиценце
одговорног пројектанта хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације са
потврдом о важењу исте.
Понуђач је доставио и Потврде о референтним набавкама.
Понуђач није доставио доказ за тражени додатни услов под бројем 2 тј. Копију оверене
насловне стране пројектне документације са подацима о Инвеститору, Пројектанту као и
контакт подацима за лица за контакт испред Инвеститора поменутог пројекта.
Комисија сматра да понуђач иако је доставио потврде о референтним набавкама ипак није
испунио тражени додатни услов јер је Наручилац био изрчит у погледу достављања тог
доказа, такође, је и у току поступка набавке одговарајући на питање потенцијалног
понуђача Наручилац био изричит да су понуђачи дужни да доставе Копију оверене
насловне стране пројектне документације а не друге доказе, тако да ће понуда понуђача
бити одбијена.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијене су све примљене понуде и то :
Понуда понуђача Радња за пројектовање и изградњу СДМ Кашевар јер је иста
неприхватљива тј. иста премашује износ процењене вредности набавке.
Понуђа понуђача Биро за пројектовање „Водопројект“ Даниловић Александар, Ниш због
садржнине битног недостатка у погледу достављања доказа за тражени додатни услов.
Понуда понуђача Истраживачко развојни центар ФПЕ „Футура“ ДОО, Параћин због
садржнине битног недостатка у погледу достављања доказа за тражени додатни услов.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
Није могуће правити ранг листу имајући у виду да су све понуде које су примљене одбијене.
Поступак јавне набавке биће поновљен у току наредне календарске године.
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

