
 

 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Алексинац 
Ул.Душана Тривунца број 7 Алексинац,18220 Aлексинац 
Врста наручиоца : Јавно предузеће локалне самоуправе 
Редни број набавке: 36 
Дана: 11.09.2019.године 
Број: 1888 

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана  57. и члана 60. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС„ бр. 68/2015), Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Алексинац, ул. Душана Тривунца број 7, 18220 Алексинац 
 

Објављује 
П О З И В  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 

за набавку ДОБАРА 
ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
добара 

Врста поступка : јавна набавка мале вредности 
 
1.Наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, ул.Душана Тривунца број 7, 
Алексинац, 18220 Алексинац, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и 
поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом. 

 
2.Врста наручиоца : Јавно предузеће локалне самоуправе 

 
3.Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности ради 
закључења уговора о јавној набавци добара 
 
4.Врста предмета јавне набавке: набавка добара 
  
5.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки добара, 
ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ, основне шифре из општег речника 
набавки 09100000 

 
 6.Јавна набавка добара : ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ обликована 
је у две  партије с тим да Наручилац сада покреће поступак набавки само за  
ПАРТИЈУ 1 : Погонска горива за возила и механизацију 
7.Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
    Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су: 
 

1. Понуђена цена  80 пондера 

2. Удаљеност бензинске станице  20 пондера 

                                    Укупно 
пондера 

100 пондера 

 
4) Методологија за доделу пондера је: 

 
Понуђена Цена: 



 

 

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену додељује се максималних 80 пондера за 
елемент критеријума „Понуђена цена“.  Број пондера за остале понуде добија се према 
формули : 

 
  П = 80  х НПЦ/ ПЦ 

 
 П- број пондера 
 80 – максимални број пондера 
 НПЦ- најнижа понуђена цена 
 ПЦ- понуђена цена 

 
Услови удаљености Бензинске станице вреднују се на следећи начин: 

 
Удаљеност Бензинске станице мери се од Плаца ЈКП“Водовод и 

канализација“ Алексинац који се налази у улици Петра Зеца број 35  у 
Алексинцу 

 
Удаљеност до 1 км........................................................................20 пондера 
Удаљеност од 1  до 3 км...............................................................10 пондера 
Удањеност од 3 до 5  км ..........................................................     5 пондера 
Удаљеност прко 5 км................................................................     1 пондер 
 
У случају да после анализе две или више понуда остваре једнак или 
истовремено највећи број пондера, биће изабрана понуда понуђача који 
има већи број пондера по основу елемента критеријума понуђена цена. 
Уколико се догоди да су и по овом параметру две или више понуда исте 
предност ће имати понуда у којој је понуђач  добио већи број пондера по 
основу елемента критеријума – удаљеност бензнске станице. 

 
 
8.Начин преузимања конкурсне документације и увид у конкурсну документацију 
Позив за подношење понуда као и конкурсну документацију заинтересовани понуђачи 
могу бесплатно преузети и то : 

1. Са Портала Управе за  јавне набавке portal.ujn.gov.rs  
2. Са интернет странице Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација„ Алексинац 

www.vodovodal.rs 
3. У просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, на адреси, ул. 

Душана Тривунца број 7, 18220 Алексинац, у Служби правног Сектора, сваког 
радног дана од 8,00 до 14,00 часова. 

 
9.Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. 
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија 
интренет адреса : www.poreskauprava.gov.rs 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине, адреса Руже Јовановић број 27а Београд, интернет адреса www.sepa.gov.rs и 
Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине, Немањина број 22-26, 
Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs. 

http://www.vodovodal.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/


 

 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса : Немањина бр.22-26, Београд, 
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs 
 
10.Начин подношења понуда и рок: 

Рок за подношење понуда је до 20.09.2018.године  до 11.00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 11.00 

часова наведеног рока. 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти тако да се приликом отварања 
понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара на адресу наручиоца:  

ЈКП ''Водовод и каналзација“ Алексинац 
ул. Душана Тривунца број 7,  18220 Алексинац,  

са назнаком 
''Не отварати – Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности за јавну 

набавку добара  
ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 1 – Погонска горива за возила и механизацију“ 
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема, 
евидентираће број према редоследу приспећа и понуђачу ће, по пријему одређене 
понуде, на његов захтев, издати потврду о пријему.  
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и 
неблаговремена. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи део 
који мења, односно документа која накнадно доставља. По истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 
понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкаснје 5 дана пре истека рока за 
отварање понуда, такође Понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, а све у року од 5 дана пре истека 
рока за подношење понуда на адреси Наручиоца  
 
   ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац 
   ул.Душана Тривунца број 7, 18220 Алексинац 

са назнаком 
„Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности за набавку набавку добара,  
ПОГОНСКА ГОРИВА И ДЕРИВАТИ ОД НАФТЕ ,  

за Партију 1 – Погонска горива за возила и механизацију “ 
 
11.Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски дана  20.09.2018.године у 11.15 

часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ЈКП ''Водовод и 
канализација“ Алексинац -  канцеларија правног Сектора. 
 

http://www.minrzs.gov.rs/


 

 

12.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 
морају имати оверено и потписано пуномоћје које морају  предати Комисији за јавну 
набавку  непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 
 
13.Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова): 
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник РС„ бр. 68/2015). Испуњеност наведених услова 
понуђач доказује и доставља  на начин предвиђен чланом 77. и 79. Закона о јавним 
набавкама( „Сл.гласник РС„ бр. 68/2015). Услови које сваки понуђач треба да испуни као и 
начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 
документацијом. 
 
14.Рок за достављање записника, доношење одлуке о избору најповољније понуде: 
Записник о отварању понуда биће достављен свим понуђачима у року од 3 ( три)  дана од 
дана отварања понуда. 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 (десет)  дана од дана 
отварања понуда. Наведену Одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења. 
 
15.Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...) 
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана контакт 
особа је Никола Токић  у времену од 8,00 до 14,00 меил адреси 
vodovod.aleksinac@gmail.com 
    ДИРЕКТОР 
 Драгиша Симић 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


