
 
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ 
Датум 10.05.2019.године 
Број :  884 
А л е к с и н а ц 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, директор ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац у  складу са својим овлашћењима донео је  
 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 
У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –УСЛУГА –  

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА 
Редни број   
14-711/2019 

                                                                   ПАРТИЈА 3 -  

Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са 
уградњом  потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода) 

 
ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности  за набавку услуга Услуге 
одржавања возног парка, ПАРТИЈА 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица за 
одржавања путничких возила са уградњом  потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним 
сервисима (Шкода). 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке  за набавку добара услуга Услуге одржавања возног парка, 
ПАРТИЈА 3 -  Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са 
уградњом  потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода)  је обустављен 
након истека рока за подношење понуда. 
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге одржавања возног парка 
Назив и ознака из општег речника набавки Услуга и то Услуге одржавања возног парка  је 
50100000 
Предмет јавне набавке обликован по партијама с тим да је Наручилац Извештајем број 845 
од 07.05.2019.године разматра само Партију 3 - Aутомеханичарске услуге код трећих лица 
за одржавања путничких возила са уградњом  потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним 
сервисима (Шкода). 
Процењена вредност јавне набавке Услуга, Услуге одржавања возног парка је   
2.805.000,00  динара без ПДВ-а и то : 
ПАРТИЈА 3 – 90.000,00 динара без ПДВ-а 
Благовремено, односно до 06.05.2019.године до 11,00 часова је примљена једна понуда и 
то : 
1.“АУТО ЧАЧАК ПРОМЕТ“ Р.Ј НИШ, улица Византијски Булевар бб, заведена под 

бројем 759  дана 23.04.2019.године у 10.00 часова, за Партију 3 - Aутомеханичарске 
услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са уградњом  потребних 
деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода) 
Критеријум за доделу уговора: Елемент критеријума : економски најповољнија понуда 
Елементи критеријума важе  за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 4, Партију 5  
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:  

Елементи критеријума за партију     су: 

1. Понуђена цена  резерних делова   70 пондера 



2. Цена норма часа  10 пондера 

3 Број норма часова  10 пондера 

4. Удаљеност сервиса извршења услуга  10 пондера 

                                    Укупно пондера 100 пондера 

1.  Збир цена оригиналних резервних делова...............................................70 пондера 
Понуда са најнижом ценом добија максималних 70 пондера, а понуда са већом понуђеном 
ценом добија пондере према следећем обрасцу:  
број пондера: најнижа понуђена цена / понуђена цена из понуде која се оцењује х 70  
2. Цена норма часа................................................................................................10 пондера  
Понуда са понуђеном најнижом вредношћу норма сата добија максималних 10 пондера, а 
понуда са већом понуђеном вредношћу норма часа добија пондере према следећем 
обрасцу:  
број пондера=понуђена најнижа вредност норма часа / понуђена вредност норма часа x 10  
3. Збир  броја норма часова предвиђених за замену резервног дела или пружања 
сервисне услуге  …                   …………………....................................………....10 пондера  
Понуда са са понуђеним најмањим бројем норма сати предвиђених за уградњу резервног 
дела или пружање сервисне услуге добија максималних 10 пондера, а понуда са понуђеним 
бројем норма сати добија пондере према следећем обрасцу:  
број пондера=понуђени најмањи збир број норма сати/понуђени збир број норма сати x 10  
4. Удаљеност сервиса од ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац у ул.Петра 
Зеца број 35 

 Од 1 до 5 и 5 км   ................................................. 10 пондера 

 Од 6 до 35 км и 35 км  ...................................................   5 пондера 

  36 и преко тога  ...................................................   2 пондера 
Вредновање и рангирање достављених понуда извршиће комисија наручиоца у складу са 
елементима критеријума и бројем пондера одређеним за сваки од њих, како је то 
дефинисано у конкурсној документацији.  
Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније 
понуде ће се вршити на основу елемента критеријума – најнижа понуђена цена 
 
 
Назив и седиште понуђача:  
1.“АУТО ЧАЧАК ПРОМЕТ“ Р.Ј НИШ, улица Византијски Булевар бб, заведена под 

бројем 759  дана 23.04.2019.године у 10.00 часова, за Партију 3 - Aутомеханичарске 
услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са уградњом  потребних 
деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода) 
ул. Византијски Булевар бб  
матични број понуђача: 21241504 
ПИБ : 109780192 
Лице овлашћено за потписивање уговора:  Игор Спирић 
Лице за контакт : Мирослав 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 759  дана 23.04.2019.године у 10.00 часова, 
заведена код Понуђача под бројем  25  дана 22.04.2019.године  
Начин на који понуђач наступа - самостално    
Понуђена цена : 96.026,09 динара  без ПДВ-а, односно 115.231,30 динара са ПДВ-ом 
            Рок важења понуде 30 дана 
 Удаљеност сервиса 33 км  
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 



Понуђач је уредно попунио обрсаце који чине саставни део понуде, као и Изјаву да је 
уписан у регистар понуђача и Модел уговора. 
Понуђач је доставио овлашћење произвођача, Извод о регистрованим подацима, Решење 
из Регистра понуђача, као и Потврду и овлашћење. 
Понуђач је доставио понуду која премашује износ процењене вредности конкретне партије 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача исправна 
међутим иста није прихватљива имајући у виду достављену понуду  и процењену вредност 
конкретне партије, те ће иста бити одбијена. 
 
Понуде које су одбијене и разлог одбијања: 
Одбијена је понуда Понуђача “АУТО ЧАЧАК ПРОМЕТ“ Р.Ј НИШ, улица Византијски Булевар 
бб јер иста премашује износ процењене вредности конкретне партије. 
 
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 
Имајући у виду да је  примљена примљена понуда одбијена јер премашује износ 
процењене вредности  није могуће правити ранг листу  
 
Поступак јавне набавке добара услуга Услуге одржавања возног парка, ПАРТИЈА 3 -  
Aутомеханичарске услуге код трећих лица за одржавања путничких возила са уградњом  
потребних деловау ЈКП“ВИК“ и редовним сервисима (Шкода) биће поновљен најкасније у 
року од месец дана од дана коначности одлуке о обустави поступка. 
 
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 


