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ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке за набавку добара ОСНОВНЕ 
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, ПАРТИЈА 3 - ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА 

КОНТЕЈНЕРА. 
 

         О б р а з л о ж е њ е  
Поступак јавне набавке  за набавку добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, 
ПАРТИЈА 3 - ХЛОР СА УСЛУГАМА БАЖДАРЕЊА КОНТЕЈНЕРА је обустављен након 
истека рока за подношење понуда. 
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   1003 од 20.05.2019 године 
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 3 : Хлор са услугама баждарења контејнера  
Процењена вредност јавне набавке  добара  Основне хемикалије за прераду воде  је 
5.140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а и то : 

ПАРТИЈА 3:     1.000.000,00 динара без ПДВ-а 
Благовремено, односно до 17.05.2019.године до 11,00 часова је примљене су понуда 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 3 – Хлор са 
услугама баждарења контејнера  
2.“BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка број 218 Београд, заведена под 
бројем 942 дана 15.05.2019.године у 9.46, за Партија 3  - Хлор са услугама баждарења 
контејнера  
 
Неблаговремене понуде:    
Нема неблаговремених понуда 
 
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена 
 
Назив и седиште понуђача:  



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 3 – Хлор са 
услугама баждарења контејнера,  
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 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера  
 Број под којим је понуда заведена 941 дана 15.5.2019.године у 9.45 часова 

Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.210.000,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.452.000,00 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. 
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да гарантује квалитет хлора и да 
прихвата одговорност за штету на инсталацијама уколико до исте дође. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправана 
али иста није прихватљива јер премашује износ процењене вредности. 
Наиме, процењна вредност конкретне партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а Понуђач 
је доставио понуду у износу од 1.210.000,00 динара без ПДВ-а, тако да ће иста бити 
одбијена. 
 
2.“BIN COMMERCE“ DOO, Београд, улица Устаничка број 218 Београд, заведена под 
бројем 942 дана 15.05.2019.године у 9.46, за Партија 3  - Хлор са услугама баждарења 
контејнера  
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 3 – Хлор са услугама баждарења контејнера  
 Број под којим је понуда заведена 942 дана 15.5.2019.године у 9.46 часова, 
заведема код Понуђача под бројем 49/19  дана 14.05.2019.године;   

Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена :  1.145.000,00 динара  без ПДВ-а, односно  1.374.000,00 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. 
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да гарантује квалитет хлора и да 
прихвата одговорност за штету на инсталацијама уколико до исте дође. 
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да је понуда понуђача исправана 
али иста није прихватљива јер премашује износ процењене вредности. 
Наиме, процењна вредност конкретне партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а а Понуђач 
је доставио понуду у износу од 1.145.000,00 динара без ПДВ-а, тако да ће иста бити 
одбијена. 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Одбијене су обе достављене понуде и то Понуђача “ПАТЕНТИНГ“ ДОО Београд и “BIN 
COMMERCE“ DOO Београд јер су неприхватљиве тј. премашују износ процењене 
вредности. 
Процењена вредност конкретне партије је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а  
Понуђач “ПАТЕНТИНГ“ ДОО Београд доставио понуду  у износу од 1.210.000,00 динара  
без ПДВ-а, односно 1.452.000,00 динара са ПДВ-ом; 
Понуђач “BIN COMMERCE“ DOO Београд доставио је понуду у износу од 1.145.000,00 
динара  без ПДВ-а, односно  1.374.000,00 динара са ПДВ-ом; 
 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
Није могуће правити ранг листу понуђача имајући у виду да су пристигла понуде одбијене 
јер исте премашују износ процењене вредности. 
 
Поступак јавне набавке добара  Основне хемикалије за прераду воде, ПАРТИЈА 3  -  Хлор 
са услугама баждарења контејнера 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 10 дана од дана 
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 
 
 
         ДИРЕКТОР 
    Драгиша Симић 


