
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Душана Тривунца број 7, спрат 1 
Број : 398  
Датум :  13.03.2019.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 68/2015), 
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ 

УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА 
ПАРТИЈА 1 – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВОДОВОДА 1 

Редни број   
          6-323/2019 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу Истраживачко развојни центар ФПЕ „ФУТУРА“ 
ДОО, Параћин, улица Кнеза Михајла број 63, заведена под бројем 368 дана 
08.03.2019.године у 10.00 часова, заведена код понуђача по бројем 10/2019 дана 
07.03.2019.године, ул. Кнеза Михајла број 63, Параћин, матични број понуђача: 20359129, 
ПИБ : 105350703, Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Марковић, са понуђеном 
ценом од  383.000,00 динара  без ПДВ-а, 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 и то Услуге пројектовања, Партија 1 – Пројектовање 
водовода 1,  коју је дана 27.02.2019.године донео директор Предузећа број 321 објавила 
Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 28.02.2019.године и својој 
интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку услуга - Услуге пројектовања, Партија 1 – 
Пројектовање водовода 1   благовремено се одазвало 2 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 11.03.2019.године са почетком у 11.15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 381 од 11.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број  392  од  12.03.2019. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге пројектовања, Партија 1 -
Пројектовање водовода 1. 
Назив и ознака из општег речника набавки Услуга и то Услуге пројектовања, Партија 1 -

Пројектовање водовода 1 је  71300000 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама. 
Процењена вредност јавне набавке  у укупном  је 1.100.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ-а, с тим да је за Партију 1 – Пројектовање водовода 1  -  500.000,00 динара без 
обрачунатог ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку услуга -  Услуге пројектовања, Партија 1 – 
Пројектовање водовода 1 учествовало је 2 понуђача са благовременим понудама  и то: 
 

1. Истраживачко развојни центар ФПЕ „ФУТУРА“ ДОО, Параћин, улица Кнеза 
Михајла број 63, заведена под бројем 368 дана 08.03.2019.године у 10.00 часова. 



 
2. „ЕНЕРГОПЛАН“ ДОО, Београд, улица Сарајевска број 57/7,заведена под бројем 

376 дана 11.03.2019.године у 9.15 часова 
 
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.Истраживачко развојни центар ФПЕ „ФУТУРА“ ДОО, Параћин, улица Кнеза Михајла 
број 63, заведена под бројем 368 дана 08.03.2019.године у 10.00 часова  
ул. Кнеза Михајла број 63, 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 368 дана 08.03.2019.године у 10.00 часова, 
заведенакод понуђача под бројем  10/2019  07.03.2019.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 383.000,00 динара  без ПДВ-а, није у систему ПДВ-а 
            Рок важења понуде 60  дана 
   
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део понуде, као и модел уговора, 
Изјаву да је уписан у регистар понуђача уз коју је доставио Решење из Регистра понуђача. 
Понуђач је доставио доказ о исупњености неопходног кадровског капацитета и то 
фотокопију Ма обрасца као и фотокопију лиценце и потврду о важењу исте. 
Понуђач је доставио и доказ о испуњености неопходног пословног капацитета доставивши 
попуњену и оверену потврду. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала, да је понуда понуђача, исправна 
одговарајућа и прихватљива узимајући у обзир процењену вредност набавке у односу на 
понуђену цену у достављеној понуди. 
 
2.„ЕНЕРГОПЛАН“ ДОО, Београд, улица Сарајевска број 57/7, заведена под бројем 376 
дана 11.03.2019.године у 9.15 часова 
ул. Сарајевска број 57/7 
матични број понуђача: 17245112 
ПИБ : 100184639 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Предраг Војиновић 
Лице за контакт : Предраг Војиновић 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 376 дана 11.03.2019.године у 9.15 часова, 
заведенакод понуђача под бројем 15  дана  08.03.2019.године  
Начин на који понуђач наступа – са подизвођачем: 
ПРЕМЕР САВКОВИЋ 
Улица Војводе Степе 51/1, Београд 
Матични број 56499024 
ПИБ 103291561 
Име особе за контакт : Марко Савковић 
Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач је 7% , а део се односи на 
геодетске радове 
    



 Понуђена цена : 890.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.068.000,00  динара са 
ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 30  дана 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач је уредно попунио обрасце који чине саставни део понуде, као и модел уговора, 
Изјаву да је уписан у регистар понуђача уз коју је доставио  Извод о регистрацији 
привредног субјекта као и Решење из Регистра понуђача. 
Понуђач је доставио доказ о исупњености неопходног кадровског капацитета и то 
фотокопију Ма обрасца као и фотокопију лиценце и потврду о важењу исте. 
Понуђач је доставио и доказ о испуњености неопходнох пословног капацитета доставивши 
попуњене и оверене потврде уз које су достављене и форокопије окончане ситуације. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала, да је понуда понуђача, исправна 
али иста није прихватљива узимајући у обзир процењену вредност набавке у односу на 
понуђену цену у достављеној понуди, те ће иста бити одбијена, јер понуђена цена 
премашује износ процењене вредности конјкретне партије. 
Процењена вредност конкретне партије је 500.000,00 динара без ПДВ-а док је понуђач 
доставио понуду са ценом од 890.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијена је понуда понуђача „ЕНЕРГОПЛАН“ ДОО, Београд, јер иста премашује износ 
процењене вредности конкретне партије, Процењена вредност конкретне партије је 
500.000,00 динара без ПДВ-а док је понуђач доставио понуду са ценом од 890.000,00 
динара без ПДВ-а. 
 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
 
1. Истраживачко развојни центар ФПЕ „ФУТУРА“ ДОО, Параћин, Понуђена цена: 
383.000,00 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 набавку услуга и то Услуге пројектовања, Партија 1 Услуге 
пројектовања водовода 1   и Уговор додели Понуђачу „Истраживачко развојни центар ФПЕ 
„ФУТУРА“ ДОО, Параћин, улица Кнеза Михајла број 63, заведена под бројем 368 дана 
08.03.2019.године у 10.00 часова, заведена код понуђача по бројем 10/2019 дана 
07.03.2019.године, ул. Кнеза Михајла број 63, Параћин, матични број понуђача: 20359129, 
ПИБ : 105350703, Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Марковић, са понуђеном 
ценом од  383.000,00 динара  без ПДВ-а, 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 - Услуге пројектовања, Партија 1 Услуге пројектовања 
водовода 1  додељујући Уговор понуђачу „Истраживачко развојни центар ФПЕ „ФУТУРА“ 
ДОО, Параћин, улица Кнеза Михајла број 63, заведена под бројем 368 дана 



08.03.2019.године у 10.00 часова, заведена код понуђача по бројем 10/2019 дана 
07.03.2019.године, ул. Кнеза Михајла број 63,  
 
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 
 

 
 
 


