ЈП “Ковински комуналац“ Ковин
Број: 02-531/8-16
ЈНВВ број: I-4/1-16
Дана: 05.04.2016.
Ковин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015),
одговорно лице наручиоца ЈП “Ковински комуналац“ Ковин, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Бира се као најповољнија понуда понуђача:
1. ДОО „Унипрогрес“ Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/1-16 од 28.03.2016.године, за
набавку водоводног и канализационог материјала по I партији (фитинзи и делови за водовод и
канализацију), по II партији (цеви за воду, канализацију, ПП цеви и фитинзи) по V партији (водоводна
арматура), по VI партији (ПЕ фазонски комади) и по X партији (подземни и надземни хидранти)
2. DOO „Aliaxis Utilities & Industry“ Ниш број понуде заведене код Наручиоца под бројем 02-1025/1-16 од
28.03.2016.године за набавку водоводног и каналзационог материјала по III партији (огрлице, спојнице)
3. ДОО „Хидрокомерц“ Лучани, број понуде заведене код Наручиоца 02-1005/1-16 од 25.03.2016.године, за
набавку водоводног и канализационог материјала по VII партији (шахт поклопци)
4. АД „Инса“ Земун, број понуде заведене код Наручиоца 02-1022/1-16 од 28.03.2016.године, за набавку
водоводног и каналзационог материјала по VIII партији (водомери) и
5. ДОО „Мима комерц“ Београд број понуде заведене код Наручиоца под бројем 02-1018/1-16 од
28.03.2016.године, за набавку водоводног и каналзационог материјала по IX партији (санитарни уређаји и
галантерија).
Образложење
Наручилац је дана 23.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у
отвореном поступку број I-4/1-16, за јавну набавку водоводног и канализационог материјала.
За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда на Порталу
јавних набавки дана 25.02.2016.године.
Благовремено тј. до 28.03.2016. године до 11:00 часова пристигле су понуде следећих
понуђача и то по наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
02-1005/1-16
02-1006/1-16
02-1016/1-16
02-1011/1-16
02-1015/1-16
02-1017/1-16
02-1018/1-16
02-1019/1-16
02-1020/1-16
02-1022/1-16
02-1025/1-16

Назив или шифра ппонуђача
ДОО „Хидрокомерц“ Лучани
ДОО „Хидро-електро“ Инђија
ДОО „Хидро-електро“ Инђија – „Измена понуде“
ДОО „Еволва“ Пожега
ДОО „Вукас меринг“ Батајница
ПДП „АкваПанИнжењеринг“ Вранићи
ДОО „Мима комерц“ Београд
ДОО „Унипрогрес“ Рума
Заједничка понуда ДОО „Металска индустрија
Вараждин траде“ Београд и Металска индустрија
Вараждин из Вараждина
АД „Инса“ Земун
DOO „Aliaxis Utilities & Industry“ Niš

Датум
пријема
25.03.2016.
25.03.2016.
28.03.2016.
25.03.2016.
28.03.2016.
28.03.2016.
28.03.2016.
28.03.2016.

Време
пријема
08:40
08:40
08:35
10:50
08:35
08:35
10:01
10:03

28.03.2016.

10:04

28.03.2016.
28.03.2016.

10:10
10:32

Након спроведног отварања понуда Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда број 02-351/7-16 od 04.04.2016.године, Комисија за јавну
набавку констатовала је следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке је набавка водоводног и канализационог материјала, процењене вредности
6.000.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је подељена у десет партија.
Редни број јавне набавке је I-4/1-16.

Процењена вредност јавне набавке ( без ПДВ-а)
за прву партију
700.000,00 динара – фитинзи и делови за водовод и канализацију
за другу партију
2.100.000,00 динара – цеви за воду, канализацију, ПП цеви и фити.
за трећу партију
1.340.000,00 динара – спојнице, огрлице
за четврту партију
220.000,00 динара – бетонске цеви и елементи
за пету партију
750.000,00 динара – водоводна арматура
за шесту партију
180.000,00 динара – ПЕ фазонски комади
за седму партију
200.000,00 динара – шахт поклопци
за осму партију
270.000,00 динара –водомери
за девету партију
90.000,00 динара – санитарни уређаји и галантерија
за десету партију
150.000,00 динара – подземни и надземни хидранти
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
за прву партију
700.000,00 динара – фитинзи и делови за водовод и канализацију
за другу партију
2.100.000,00 динара – цеви за воду, канализацију, ПП цеви и фити.
за трећу партију
1.340.000,00 динара – спојнице, огрлице
за пету партију
750.000,00 динара – водоводна арматура
за шесту партију
180.000,00 динара – ПЕ фазонски комади
за седму партију
200.000,00 динара – шахт поклопци
за осму партију
270.000,00 динара –водомери
за девету партију
90.000,00 динара – санитарни уређаји и галантерија
за десету партију
150.000,00 динара – подземни и надземни хидранти
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
за прву партију
840.000,00 динара – фитинзи и делови за водовод и канализацију
за другу партију
2.520.000,00 динара – цеви за воду, канализацију, ПП цеви и фити.
за трећу партију
1.608.000,00 динара – спојнице, огрлице
за пету партију
900.000,00 динара – водоводна арматура
за шесту партију
216.000,00 динара – ПЕ фазонски комади
за седму партију
240.000,00 динара – шахт поклопци
за осму партију
324.000,00 динара –водомери
за девету партију
108.000,00 динара – санитарни уређаји и галантерија
за десету партију
180.000,00 динара – подземни и надземни хидранти
2. Неблаговремених понуда није било.
3. Понуде понуђача ДОО „Хидрокомерц“ Лучани за I и VI партију, ДОО „Еволва“ Пожега за V партију,
ДОО „Вукас меринг“ Батајница за VIII партију, ДОО „Мима комерц“ Београд за V и VI партију, Заједничка
понуда ДОО „Металска индустрија Вараждин траде“ Београд и Металска индустрија Вараждин из
Вараждина за V и VII партију оцењене су као неприхватљиве у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама који каже “прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке”.
Комисија је након отварања и прегледа горе наведене понуде оценила као неприхватљиве јер укупна
цена понуда прелази процењену вредност јавне набавке за наведене партије.
Понуда понуђача ДОО „Хидрокомерц“ Лучани оцењена ја као неприхватљива јер понуда износи:
за I партију 734.054,00 динара, док је процењена вредност 700.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
за VI партију 202.897,00 динара, док је процењена вредност 180.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Понуда понуђача ДОО „Еволва“ Пожега оцењена ја као неприхватљива јер понуда износи:
за V партију 999.560,00 динара, док је процењена вредност 750.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Понуда понуђача ДОО „Вукас меринг“ Батајница оцењена ја као неприхватљива јер понуда износи:
за VIII партију 272.710,00 динара, док је процењена вредност 270.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Понуда понуђача ДОО „Мима комерц“ Београд оцењена ја као неприхватљива јер понуда износи:
за V партију 828.707,00 динара, док је процењена вредност 750.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
за VI партију 199.995,00 динара, док је процењена вредност 180.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Понуда групе понуђача - заједничка понуда ДОО „Металска индустрија Вараждин траде“ Београд и
Металска индустрија Вараждин из Вараждина оцењена ја као неприхватљива јер понуда износи:
за V партију 1.316.958,15 динара, док је процењена вредност 750.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
за VII партију 269.350,00 динара, док је процењена вредност 200.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Током стручне оцене понуда Наручилац је примио Изјаву од понуђача ДОО „Мима комерц“ Београд којом
су се изјаснили да су након отварања понуда за јавну набавку број I-4/1-16, за II партију у делу понуде који
се односи на ПЕ цеви за воду, утврдили да су приликом формирања цена у понуди број 1520/16 направили
гршку тј. да су цене за ПЕ цеви понуђене по метру, уместо по комаду од 12 метара, како је и тражено у
тендерској документацији и да по таквим ценама нису у могућности да испоручују робу и да као
најповољнији понуђач (са понуђеном најнижом ценом) за наведену партију нису у могућности да склопе
уговор уколико им буде додељен.
Комисија је на основу достављене Изјаве оценила понуду понуђача ДОО „Мима комерц“ Београд као
неприхватљиву у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама који каже “прихватљива
понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази
износ процењене вредности јавне набавке”.
Наиме понуда понуђача ДОО „Мима комерц“ Београд није била упоредива са понудама понуђача које су
оцењене као прихватљиве за II партију.
4. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ и на основу наведеног критеријума
формиране су ранг листе:
I партија
Позиција:
Назив / Име понуђача
1.
ДОО „Унипрогрес“ Рума
2.
ДОО „Мима комерц“ Београд

Понуђена цена без ПДВ-а
548.843,00
675.963,00

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за I партију, оцењена је као
најповољнија понуда понуђача ДОО „Унипрогрес“ Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/116 од 28.03.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку
водоводног и канализационог материјала по I партији (фитинзи и делови за водовод и канализацију), по
јавној набавци број I-4/1-16.
II партија
Позиција:
Назив / Име понуђача
1.
ДОО „Унипрогрес“ Рума
2.
ДОО „Хидрокомерц“ Лучани
3.
ДОО „АкваПанИнжењеринг“ Вранићи-Чачак

Понуђена цена без ПДВ-а
1.760.098,00
1.879.848,00
1.952.559,00

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за II партију, оцењена је као
најповољнија понуда понуђача ДОО „Унипрогрес“ Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/116 од 28.03.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку
водоводног и канализационог материјала по II партији (цеви за воду, канализацију полипропиленске цеви и
фитинти), по јавној набавци број I-4/1-16.
III партија
Како је само један понуђач поднео понуду за III партију, а понуда је оцењена као благовремена,
одговарајућа и прихватљива, и то понуда понуђача DOO „Aliaxis Utilities & Industry“ Ниш број понуде
заведене код Наручиоца под бројем 02-1025/1-16 од 28.03.2016.године, у укупном износу од 1.243.630,00
динара без обрачунатог ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку
водоводног и канализационог материјала по III партији (спојнице, огрлице), по јавној набавци број I-4/1-16.
IV партија
Како за IV партију, на адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда није пристигла
ниједна понуда, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка за јавну набавку водоводног и
канализационог материјала за IV партију (бетонске цеви и елементи) и исту расписати поново када се за то
стекну Законом прописани услови.

V партија
Како је само једна понуда оцењена као прихватљива и то понуда понуђача ДОО „Унипрогрес“
Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/1-16 од 28.03.2016.године, у укупном износу од
645.400,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за
набавку водоводног и канализационог материјала по V партији (водоводна арматура), по јавној набавци
број I-4/1-16.
VI партија
Како је само једна понуда оцењена као прихватљива и то понуда понуђача ДОО „Унипрогрес“
Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/1-16 од 28.03.2016.године, у укупном износу од
167.025,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за
набавку водоводног и канализационог материјала по VI партији (ПЕ фазонски комади), по јавној набавци
број I-4/1-16.
VII партија
Позиција:
Назив / Име понуђача
1.
ДОО „Хидрокомерц“ Лучани
2.
ДОО „Унипрогрес“ Рума
3.
ДОО „Мима комерц“ Београд

Понуђена цена без ПДВ-а
176.347,00
185.900,00
197.200,00

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за VII партију, оцењена је као
најповољнија понуда понуђача ДОО „Хидрокомерц“ Лучани, број понуде заведене код Наручиоца 021005/1-16 од 25.03.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку
водоводног и канализационог материјала по VII партији (шахт поклопци), по јавној набавци број I-4/1-16.
VIII партија
Понуђач АД „Инса“ Земун у својој понуди достави је доказ -Уверење Привредне коморе Србије број
33-1/1179 од 14.03.2016.године- којим се доказује да нуди добра домаћег порекла.
На основу наведеног, а у складу са чланом 86. став 9. Закона о јавним набавкама, Наручилац је пре
рангирања понуда, дана 29.03.2016.године позвао остале понуђаче, односно понуђача ДОО „Хидроелектро“ Инђија, чија је понуда оцењена као прихватњива да се изјасни да ли нуди добра домаћег порекла и
да достави доказ.
Како се понуђач у року за изјашњење, односно истог дана када је и упућен захтев за изјашњењем,
изјаснио да нуди добра из увоза и да немају потврду о домаћем пореклу, наручилац је у складу са чланом
86. став 4. Закона о јавним набавкама изабрао понуђача који нуди добра домаћег порекла и то понуђача АД
„Инса“ Земун јер понуђена цена није преко 5% већа у односу на понуђену цену понуђача ДОО „Хидроелектро“ Инђија који нуди добра страног порекла.
Понуђена цена понуђача АД „Инса“ Земун који нуди добра домаћег порекла износи 255.665,00
динара, док понуђена цена понуђача ДОО „Хидро-електро“ Инђија који нуди добра страног порекла износи
246.480,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, што износи 3,726469% већу цену понуђача који нуди добра
домаћег порекла у односу на понуђача који нуди добра страног порекла.
Комисија је оценила као најповољнију понуду понуђача АД „Инса“ Земун, број понуде заведене
код Наручиоца 02-1022/1-16 од 28.03.2016.године, и предлажила Наручиоцу њихов избор за набавку
водоводног и канализационог материјала по VIII партији (водомери), по јавној набавци број I-4/1-16.
IX партија
Како је само један понуђач поднео понуду за IX партију, а понуда је оцењена као благовремена,
одговарајућа и прихватљива, и то понуда понуђача ДОО „Мима комерц“ Београд број понуде заведене код
Наручиоца под бројем 02-1018/1-16 од 28.03.2016.године, у укупном износу од 77.980,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку водоводног и
канализационог материјала по IX партији (санитарни уређаји и галантерија), по јавној набавци број I-4/116.
X партија
Како је само један понуђач поднео понуду за X партију, а понуда је оцењена као
благовремена, одговарајућа и прихватљива, и то понуда понуђача ДОО „Унипрогрес“ Рума, број понуде
заведене код Наручиоца 02-1019/1-16 од 28.03.2016.године, у укупном износу од 147.620,00 динара без
обрачунатог ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку водоводног и
канализационог материјала по X партији (подземни и надземни хидранти), по јавној набавци број I-4/1-16.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије о избору понуђача за доделу
уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача:
1. ДОО „Унипрогрес“ Рума, број понуде заведене код Наручиоца 02-1019/1-16 од 28.03.2016.године, бира
као најповољнија за набавку водоводног и канализационог материјала по I партији (фитинзи и делови за
водовод и канализацију), по II партији (цеви за воду, канализацију, ПП цеви и фитинзи) по V партији
(водоводна арматура), по VI партији (ПЕ фазонски комади) и по X партији (подземни и надземни хидранти)
2. DOO „Aliaxis Utilities & Industry“ Ниш број понуде заведене код Наручиоца под бројем 02-1025/1-16 од
28.03.2016.године, бира као најповољнија за набавку водоводног и каналзационог материјала по III партији
(огрлице, спојнице)
3. ДОО „Хидрокомерц“ Лучани, број понуде заведене код Наручиоца 02-1005/1-16 од 25.03.2016.године,
бира као најповољнија за набавку водоводног и канализационог материјала по VII партији (шахт поклопци)
4. АД „Инса“ Земун, број понуде заведене код Наручиоца 02-1022/1-16 од 28.03.2016.године, бира као
најповољнија за набавку водоводног и каналзационог материјала по VIII партији (водомери) и
5. ДОО „Мима комерц“ Београд број понуде заведене код Наручиоца под бројем 02-1018/1-16 од
28.03.2016.године, бира као најповољнија за набавку водоводног и каналзационог материјала по IX партији
(санитарни уређаји и галантерија).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може
поднети захтев за заштиту права у
року од 10 (десет) дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу
јавних набавки

в.д. директора,
Урош Јовановић дипл.инж.арх.

