ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Душана Тривунца број 7, спрат 1
Број : 1010
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 6 – ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Редни број
11-707/2019
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу „СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, заведена под бројем
976 дана 16.05.2019.године у 10.15 часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије
хемијске лабораторије, ул. Милутина Миланковића број 25, Београд, матични број
понуђача: 17051717, ПИБ : 101822498, са понуђеном ценом од 53.267,00 динара без ПДВа, односно 63.920,40 динара са ПДВ-ом, Рок важења понуде 60 дана.

Образложење
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 6 - Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије, благовремено се одазвало
4 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 1006 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
разм,атра само :
ПАРТИЈУ 6 : Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије
Процењена вредност јавне набавке добара Основне хемикалије за прераду воде је
5.140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и то :
ПАРТИЈА 6:
100.000,00 динара без ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 6
– Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије учествовалo је 4 понуђача са
благовременим понудама и то:

1.“PROANALYTICA“ DOO, Нови Београд, улица Булевар Уметности број 27, Нови
Београд, заведена под бројем 945 дана 15.05.2019.године у 9.49 часова, Партија 6 –
Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
2. „Г -2“ ДОО Земун, улица Цара Душана број 268и Земун, заведена под бројем 968
дана 16.05.2019.године у 9.53 часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије
хемијске лабораторије
3. Предузеће „НОВОС“ДОО, заведена под бројем 975 дана 16.05.2019.године у 10.00
часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије
4. „СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, заведена под бројем 976 дана 16.05.2019.године у
10.15 часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије и
Основни подаци о понуђачима:
Назив и подаци :
1.“PROANALYTICA“ DOO, Нови Београд, улица Булевар Уметности број 27, Нови
Београд, заведена под бројем 945 дана 15.05.2019.године у 9.49 часова, Партија 6 –
Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
ул. Булевар Уметности број 27, 11070 Нови Београд
матични број понуђача:17242806
ПИБ : 100164032
Лице овлашћено за потписивање уговора: Дејан Ђорђевић
Лице за контакт : Јадранка Видојевић
Подаци из понуде за Партију 6 – Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
Број под којим је понуда заведена 945 дана 15.5.2019.године у 9.49 часова,
заведема код Понуђача под бројем i -340 дана 15.05.2019.године;
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 48.800,00 динара без ПДВ-а, односно 58.560,00 динара са ПДВом
Рок важења понуде није уписан
Увидом
у
конкурсну
документацију
Комисија
је
констатовала
следеће:
Приликом попуњавања понуде Понуђач није исправно попунио Обрасце који чине саставни
део понуде тј. на страни 36/71 конкурсне документације у делу 5) Понуда за Партију 6 –
Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије није уписао рок важења понуде већ је ту
уписао укупан износ понуђене цене са ПДВ-ом.
Члан 106. Закона предвиђа да је Понуђач био дужан да упише минимални рок важења
понуде у складу са Законом који не може бити краћи од 30 дана, међутим како Понуђач није
уписао ни милимални рок важења понуде Комисија је констатовала да понуда Понуђача
буде одбије због битног недостатка понуде у складу са чланом 106. Закона о јавним
набавкама.
2.„Г -2“ ДОО Земун, улица Цара Душана број 268и Земун, заведена под бројем 968
дана 16.05.2019.године у 9.53 часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије
хемијске лабораторије
ул. Цара Душана број 268 и , 11080 Београд
матични број понуђача: 20413832
ПИБ : 105630278
Лице овлашћено за потписивање уговора: Драгица Грудић
Лице за контакт : Драгица Грудић
Подаци из понуде за Партију 6 – Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
Број под којим је понуда заведена 968 дана 16.5.2019.године у 9.53 часова,

Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 44.544,10 динара без ПДВ-а, односно 53.452,92 динара са ПДВом
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 и Изјаву да је уписан у Регистар понуђача.
Понуђач је доставио фотокопију дозволе за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија.
Понуђач није доставио доказе за тражене додатне услове који су били предвиђени
конкурсном документацијом.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача садржи
битан недостатак у складу са чланом 106. Закона те ће иста ити одбијена, јер је Понуђач
био дужан да достави доказе за тражене додатне услове у конкретном случају Понуђач је
био дужан да достави доказе и то :
1) Фотокопија Уговора о испоруци предметних добара из 2017.године или 2018.године у
збирном износу од најмање 200.000,00 динара без ПДВ.
2) Копија важећег Сертифика за понуђача или произвођача
3) Изајава на свом меморандуму о обавези достављања безбедоносног листа уз сваку
испоруку понаособ.
3. Предузеће „НОВОС“ДОО, заведена под бројем 975 дана 16.05.2019.године у 10.00
часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије
ул. Цара Душана број 207 11080 Земун
матични број понуђача: 17093070
ПИБ : 100388569
Лице овлашћено за потписивање уговора: Алма Величковић
Лице за контакт : Софија Томић
Подаци из понуде за Партију 6 – Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
Број под којим је понуда заведена 975 дана 16.5.2019.године у 10.00 часова,
заведема код Понуђача под бројем 826/19 дана 08.05.2019.године;
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 366.886,65 динара без ПДВ-а, односно 440.263,98 динара са ПДВом
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 и Изјаву да је уписан у Регистар понуђача.
Доставио је доказе за тражене додатне услове.
Међутим Комисија је констатовала да понуђена цена премашује износ процењене
вредности.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна
али иста није прихватљива имајући у виду понуђену цену у односу на процењену вредност
конкретне партије. Наиме, процењена вредност конкретне партије је 100.000,00 динара без
ПДВ-а а Понуђач је доставио понуду на износ од 366.886,65 динара без ПДВ-а те ће иста
бити одбијена.
4.„СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, заведена под бројем 976 дана 16.05.2019.године у 10.15
часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије
ул. Милутина Миланковића број 25, Београд
матични број понуђача: 17051717

ПИБ : 101822498
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владан Коцић
Лице за контакт : Александра Пешић
Подаци из понуде за Партију 6 – Лабораторијеске хемикалије хемијске лабораторије
Број под којим је понуда заведена 976 дана 16.5.2019.године у 10.15 часова,
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 53.267,00 динара без ПДВ-а, 63.920,40 динара са ПДВ-ом
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, модел Уговора као и
образац Изјаве да је уписан у Регистар понуђача.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму о испуњавању услова из члана 75. и 76.
Закона наводећи интернет адресе где су подаци о понуђачу јавно доступни.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму под моралном и кривичном
одговорношћу да поштује обавезе које произилазе из важећих законских прописа.
Понуђач је доставио Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача као и Решење
из Регистра Понуђача.
Понуђач је доставио Дозволу издату од стране Министарства здравља, као и решење о
продужењу дозволе, доставио је и Дозволу издату од стране Министарства енергетике.
Понуђач је доставио доказе за тражене додатне услове и то : фотокопије важећих
сертификата који су тражени конкурсном документацијом, као и фотокопију уговора о
испоруци предметних добара и Изајву о обавези достављања безбедоносног листа
приликом сваке испоруке.
Понуђач је доставио и техничке спецификације сваке тражене ставке понаособ.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна,
одговарајућа и прихватљива.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијене су достављене понуде и то Понуђача PROANALYTICA“ DOO, Нови Београд, „Г -2“
ДОО Земун и Предузеће „НОВОС“ДОО.
Понуда Понуђача PROANALYTICA“ DOO због садржине битног недостатка у складу са
чланом 106 Закона, Понуђач није уписао рок важења понуде.
Понуда Понуђача „Г -2“ ДОО Земун због садржине битног недостатка у складу са чланом
106 Закона, Понуђач није доставио доказе за тражене додатне услове.
Понуда Понуђача Предузеће „НОВОС“ДОО јер је иста неприхватљива, тј. Процењена
вредност конкретне партије је 1.00.000,00 динара без ПДВ-а а а Понуђач је доставио
понуду на износ од 366.886,65 динара без ПДВ-а, односно 440.263,98 динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу
уговора:
Није могуже правити ранг листу понуђача имајући у виду да је остала само једна понуда
која је исправна,одговарајућа и прихватљива
1.“ СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, Понуђена цена : 53.267,00 динара без ПДВ-а, 63.920,40
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 „СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, заведена
под бројем 976 дана 16.05.2019.године у 10.15 часова, за Партију 6 – Лабораторијске
хемикалије хемијске лабораторије, ул. Милутина Миланковића број 25, Београд, матични
број понуђача: 17051717, ПИБ : 101822498, са понуђеном ценом од 53.267,00 динара без
ПДВ-а, 63.920,40 динара са ПДВ-ом, Рок важења понуде 60 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 6 –
Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије додељујући уговор Понуђачу
“СУПЕРЛАБ“ ДОО БЕОГРАД, заведена под бројем 976 дана 16.05.2019.године у 10.15
часова, за Партију 6 – Лабораторијске хемикалије хемијске лабораторије.
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

