
         

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

Број: У-3/2017-6 

Датум: 18.04.2017. 

ЛОЗНИЦА 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015), в.д. директора наручиоца  доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

          Уговор за јавну набавку бр. 3/2017 -услуга- Баждарење водомера додељује се 

понуђачу: „Инса“ад, Тршћанска 21, 11080 Земун, бр. понуде 526 од 10.04.2017. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 23.03.2017. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 3/2017, за јавну набавку -услуга- Баждарење водомера,  

ОРН: 50411100. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници  дана 31.03.2017. године. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. У-3/2017-5 од 12.04.2017. године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 

 

Услуга  ( да)                    

 

2) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 3/2017 

Предмет јавне набавке Баждарење водомера 

Редни број из Плана набавки 1.2.3 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације 

у буџету, односно финансијском плану за плаћање 

5.000.000,00 

2017. година- 4.000.000,00 

2018. година- 1.000.000,00 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање из Плана набавки 

5329 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки 
Јавна набавка  

мале вредности 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки јануар 2017.г. 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки фебруар 2017.г. 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки фебруар 2018.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 
5.000.000,00 дин. 

 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 4.160.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 4.992.000,00 

 

 



         

Образложење уколико се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или 

заједно са другим наручиоцем:  / 

 

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 

процењена вредност: 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена на тржишту код потенцијалних 

понуђача и на основу прошлогодишњег уговора. 

Набавка се спроводи због обавезе предузећа да баждари мерне инструменте. 

 

Оба понуђача су поднели благовремене и самосталне понуде у предметној јавној набавци. 

Понуђачи су доставили уредно попуњене, оверене и потписане све тражене обрасце и модел 

уговора и понуде оба понуђача су одговарајуће у смислу техничке спецификације. Понуђач  

„Инса“ад доставио је копију важећег Решења о овлашћењу за обављање послова оверавања 

водомера за хладну воду, како је било захтевано конкурсном документацијом. Понуђач 

„Вукас Меринг“доо није доставио копију захтеваног Решења те је понуда неприхватљива и 

Комисија предлаже да као таква буде одбијена у складу са чл. 107. ЗЈН. 

 

 

3) Укупан број поднетих понуда:   две 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде 
Неблаговремене понуде 

1.  
„Вукас Меринг“доо, Далматинских бригада 

40, 11273 Батајница  

/ 

2.  „Инса“ад, Тршћанска 21, 11080 Земун / 

 

 

 

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

1.  

„Вукас Меринг“доо, Далматинских 

бригада 40, 11273 Батајница 

Понуђена цена: 4.710.000,00 дин. 

Понуђач није доставио доказ за испуњење 

услова из чл.75.став 1.тачка 5) Закона-копију 

Решења о овлашћењу за обављање послова 

оверавања водомера за хладну воду, како је било 

захтевано конкурсном документацијом. 

Понуда је као таква неприхватљива и ОДБИЈА 

се у сладу са чл. 107. ЗЈН 

2.  /  

 

 

5) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење 

– начин на који је утврђена та цена.  / 

 

 

6) Критеријум за оцењивање понуде је: 

- најнижа понуђена цена  
 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  

    (за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла)     / 

                               

 Постоје:      /                          Да                                   Не 

 

Назив/име понуђача Доказ статуса домаћег понуђача 

услуга, радова, односно домаћег 

порекла добара 

/  

 

 

 

 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

 

 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 „Инса“ад, Тршћанска 21, 11080 Земун 4.160.000,00дин. 

2   

 

 

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу „Инса“ад, Тршћанска 21, 11080 Земун, бр. понуде 526 од 10.04.2017. године. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално.     Да 

        

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци за 

додељује понуђачу „Инса“ад, Тршћанска 21, 11080 Земун, бр. понуде 526 од 10.04.2017. 

године. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                                                                                                                                    
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.                                                                                                                                             

              

 

 

                                                                                                       ЈП ''Водовод и канализација'' 

                                                                                                                      в.д. директора 

 

                                                                                                            _______________________ 

                                                                                                      /Милан Раднић, дипл.ел.инж./ 
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