
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Душана Тривунца број 7, спрат 1 
Број : 1009 
Датум : 20.05.2019. 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 
–ДОБАРА–  

ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
ПАРТИЈА 4 -  ФЛОКУЛАНТ  

Редни број   
11-707/2019 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу “BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка 
број 218, Београд, заведена под бројем 943 дана 15.05.2019.године у 9.47, за Партија 4 
– Флокулант, ул. Устаничка број 218 Београд, заведема код Понуђача под бројем 51/19  
дана 14.05.2019.године матични број понуђача: 17175025, ПИБ : 100023226, са понуђеном 
ценом од  108.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 129.600,00 динара са ПДВ-ом и роком 
важења понуде од 65 дана. 

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,  коју је дана 29.03.2019.године 
донео директор Предузећа број 541, објавила Позив за подношење понуде на Порталу 
јавних набавки дана 15.04.2019. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара -  Основне хемикалије за прераду воде, 
Партија 4  - Флокулант,  благовремено се одазвало 2 понуђача. 
Отварање понуда обављено је дана 17.5.2019.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 997 од 17.05.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број   1004  од 20.05.2019 године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ 
ВОДЕ 
Назив и ознака из општег речника набавки добара  и то Основне хемикалије за прераду 

воде  је 24310000,24311900, 24312220, 24313123, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован по партијама с тим да је Наручилац овим Извештајем 
разматра само: 

ПАРТИЈУ 4 : ФЛОКУЛАНТ  
Процењена вредност јавне набавке  добара  Основне хемикалије за прераду воде  је 
5.140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 4:  150.000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 4 
- Флокулант учествовалo је 2 понуђача са благовременим понудама  и то: 
1.“ПАТЕНТИНГ“ ДОО Београд, улица Новосадски ауто пут број 53, Земун Поље, 
заведена под бројем  941  дана 15.05.2019.године у  9.45 часова за Партију 4 – 
Флокулант  



2.“BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка број 218 Београд, заведена под 
бројем 943 дана 15.05.2019.године у 9.47, за Партија 4 – Флокулант 
 
Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.“ПАТЕНТИНГ“ ДОО Београд, улица Новосадски ауто пут број 53, Земун Поље, 
заведена под бројем  941  дана 15.05.2019.године у  9.45 часова за Партију 4 – 
Флокулант 
ул. Новосадски ауто пут број 53, Земун Поље 
матични број понуђача: 07911785 
ПИБ : 100380021 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бранислав Дробњак 
Лице за контакт : Никола Стефановић 
 
Подаци из понуде  за Партију 4 – Флокулнт 
 Број под којим је понуда заведена  941 дана 15.5.2019.године у 9.45 часова,  

Начин на који понуђач наступа - самостално    
Понуђена цена : 114.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 136.800,00 динара са ПДВ-ом 
           Рок важења понуде 60 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Комисија је  утврдила да је Понуђач исправно попунио Обрасце који чине саставни део 
понуде, Модел уговора.  
Понуђач је доставио изјаву на свом меморандуму под кривичном и материјалном 
одговорношћу да су подаци о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона јавно 
доступни подаци наводећи интернет адресу где се подаци могу проверити. 
Понуђач је доставио Решење из Регистра понуђача.  
Доставио је доказе за тражене додатне услове и то фотокопије Уговора и рачуно као доказ 
да је у претходне две године извршио испоруку флокуланта у у укупној вредности од 
најмање 300.000,00 динара без ПДВ. 

Понуђач је доставио фотокопије Копија важећег Сертифика за понуђача kао и Фотокопијe  
безбедоносног листа за предмет јавне набавке. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправана 
одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију и понуђену цену. 
 
2.“BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка број 218 Београд, заведена под 
бројем 943 дана 15.05.2019.године у 9.47, за Партија 4 – Флокулант 
ул. Устаничка број 218 Београд 
матични број понуђача: 17175025 
ПИБ : 100023226 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Бојан Маравић 
Лице за контакт : Вељко Цветковић 
 
Подаци из понуде  за Партију 4 – Флокулант 
 Број под којим је понуда заведена 943 дана 15.5.2019.године у 9.47 часова, 
заведема код Понуђача под бројем 51/19  дана 14.05.2019.године;   

Начин на који понуђач наступа - самостално    
Понуђена цена : 108.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 129.600,00 динара са ПДВ-ом 
           Рок важења понуде 65 дана 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Комисија је  утврдила да је Понуђач исправно попунио Обрасце који чине саставни део 
понуде, Модел уговора.  



Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму под кривичном и материјалном 
одговорношћу да су подаци о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона јавно 
доступни подаци наводећи интернет адресу где се подаци могу проверити. 
Понуђач је доставио Решење из Регистра понуђача.  
Доставио је доказе за тражене додатне услове и то фотокопије Уговора и рачуно као доказ 
да је у претходне две године извршио испоруку флокуланта у у укупној вредности од 
најмање 300.000,00 динара без ПДВ. 

Понуђач је доставио фотокопије Копија важећег Сертифика за понуђача kао и Фотокопијe  
безбедоносног листа за предмет јавне набавке  
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправана 
одговарајућа и прихватљива имајући у виду достављену документацију и процењену 
вредност конкретне партије. 
  
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Нема понуда које су одбијене 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
 
1.“BIN COMMERCE“ DOO, Београд, Понуђена цена : 108.000,00 динара  без ПДВ-а, 
односно 129.600,00 динара са ПДВ-ом 
 
2.“ПАТЕНТИНГ“ ДОО Београд, Понуђена цена : 114.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 
136.800,00 динара са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда 
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 “BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица 
Устаничка број 218 Београд, заведена под бројем 943 дана 15.05.2019.године у 9.47, за 
Партија 4 – Флокулант, ул. Устаничка број 218, Београд, заведема код Понуђача под бројем 
51/19  дана 14.05.2019.године матични број понуђача: 17175025, ПИБ : 100023226, са 
понуђеном ценом од  108.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 129.600,00 динара са ПДВ-ом 
и роком важења понуде од 65 дана. 
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 4 -
Флокулант додељујући уговор Понуђачу “BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка 
број 218 Београд, заведена под бројем 943 дана 15.05.2019.године у 9.47. 
 
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 
 



 
 
 


