
ЈП “Ковински комуналац“ Ковин 

Број: 02-1359/9-16 

ЈНМВ број: II-012/1-16 

Дана: 27.04.2016. 

К о в и н  

 

 

 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 „Елевод ремонт“ Сремска Каменица број понуде заведене код Наручиоца 02-1500/1-16 од 

22.04.2016.године за набавку услуге поправке и одржавања пумпи за I партију (поправка и одржавање 

бунарских пумпи), по јавној набавци број II-012/1-16 и 
2. СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин, број понуде заведене код Наручиоца 02-1535/1-16 од 25.04.2016.године за 

набавку услуге поправке и одржавања пумпи за III и IV партију (поправка и одржавање центрифугалних и 

фекалних пумпи), по јавној набавци број II-012/1-16 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 14.04.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број II-012/1-16, за набавку услуге поправке и одржавања пумпи. 

 За наведену набавку наручилац је објавио јавни позив за прикупљање понуда и конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки дана 15.04.2016.године.  

 До истека рока за подношење понуда, тј. до 25.04.2016.године до 11:00 часова на адресу 

наручиоца пристигле су понуде следећих понуђача и то у наведеном редоследу: 

 

 

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 02-1359/8-16 od 27.04.2016.године, Комисија за јавну 

набавку констатовала је следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке је набавка услуге поправке и одржавања пумпи, процењене вредности 

1.300.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је подељена у 4 партије и то процењене вредности: 

- за I партију   600.000,00 динара ( поправка и одржавање бунарских пумпи) 

- за II партију  150.000,00 динара ( поправка и одржавање дозир пумпи) 

- за III партију  200.000,00 динара (поправка и одржавање центрифугалних пумпи) 

- за IV партију  350.000,00 динара (поправка и одржавање фекалних пумпи) 

 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) je: 

- за I партију   600.000,00 динара ( поправка и одржавање бунарских пумпи) 

- за III партију  200.000,00 динара (поправка и одржавање центрифугалних пумпи) 

- за IV партију  350.000,00 динара (поправка и одржавање фекалних пумпи) 

 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) je: 

- за I партију   720.000,00 динара ( поправка и одржавање бунарских пумпи) 

- за III партију  240.000,00 динара (поправка и одржавање центрифугалних пумпи) 

- за IV партију  420.000,00 динара (поправка и одржавање фекалних пумпи) 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

Назив или шифра понуђача Датум 

пријема 

Време 

пријема 

02-1500/1-16 ДОО „Елевод ремонт“ Сремска Каменица 22.04.2016. 08:45 

02-1501/1-16 ДОО „Хидро пумп“ Прељина 22.04.2016. 08:45 

02-1535/1-16 СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин 25.04.2016. 10:35 



 

 

2. Након отварања понуда Комисија је приступила стручној оцени понуда и понуду понуђача ДОО „Хидро 

пумп“ Прељина за III партију, оценила 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”. 

Понуда понуђача за III партију оцењена је као неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке 

за наведену партију. Процењена вредност јавне набавке износи 200.000,00 динара без ПДВ-а, док понуда 

понуђача износи 213.075,00 динара. 

 

3. Током стручне оцене понуда Комисија за предметну јавну набавку, упутила је 26.04.2016.године понуђачу 

СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин за III и IV партију допис, тражећи писмено образложење – изјашњење 

саставних делова понуђених цена, превасходно да ли су резервни делови оргинални делови од стране 

овлашћеног дистрибутера, односно произвођача и да ли понуђена цена за викловање статора, односно 

викловање електро мотора, обухвата и рад као и материјал. 

Понуђачу ДОО „Хидро пумп“ Прељина за IV партију 26.04.2016. године упућен је такође допис тражећи 

изјашњење на понуђене цене за резервне делове да ли су оргинални и да ли викловање електро мотора, 

обухвата и рад као и материјал. 

Рок за изјашњење на понуђене цене био је до 27.04.2016.године. 

Како су се оба понуђача и ДОО „Хидро пумп“ Прељина и СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин у остављеном року за 

изјашњење, односно 26.04.2016.године, писмено изјаснили, да су понуђени резервни делови оргинални и да 

викловање статора, односно електромотора подразумева и рад као и материјал, Комисија је понуде понуђача 

ДОО „ЕлекторБобан“ Ковин за за III и IV партију и ДОО „Хидро пумп“ Прељина за IV партију, оценила као 

благоворемене, одговарајуће и прихватљиве. 

 

4. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“  

 

I партија - поправка и одржавање бунарских пумпи 

Како је на адресу наручиоца у року предвиђеном за пристизање понуда поднета само једна 

понуда за I партију и то понуда понуђача ДОО „Елевод ремонт“ Сремска Каменица број понуде заведене 

код Наручиоца 02-1500/1-16 од 22.04.2016.године која је оцењена као благовремена, одговарајућа и 

прихватљива, у износу од 558.195,00 динара без ПДВ-а, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу 

њихов избор за набавку услуге поправке и одржавања пумпи за I партију (поправка и одржавање бунарских 

пумпи), по јавној набавци број II-012/1-16. 

 

II партија - поправка и одржавање дозир пумпи 

Како за II партију, на адресу наручиоца у року предвиђеном за достављање понуда није 

пристигла ниједна понуда, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка за јавну набавку  услуге 

поправке и одржавања пумпи за II партију, и исту расписати поново када се за то стекну Законом прописани 

услови.  

 

III партија - поправка и одржавање центрифугалних пумпи 

Како је на адресу наручиоца у року предвиђеном за пристизање понуда само једна понуда 

оцењена као благоворемена, одговарајућа и прихватљива за III партију и то понуда понуђача СЗР 

„ЕлектроБобан“ Ковин, број понуде заведене код Наручиоца 02-1535/1-16 од 25.04.2016.године у укупном 

износу од 79.660,00 динара, Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за набавку услуге 

поправке и одржавања пумпи за III партију (поправка и одржавање центрифугалних пумпи), по јавној набавци 

број II-012/1-16. 

 

 

IV партија - поправка и одржавање фекалних пумпи 

На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ формирана је ранг листа за IV партију: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиција: Назив / Име понуђача Понуђена цена без ПДВ-а 

1. СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин 48.390,00 

2. ДОО „Хидро пумп“ Прељина 53.990,00 

3. ДОО „Елевод ремонт“ Сремска Каменица 127.914,00 



 

Након извршеног рангирања понуда, односно формиране ранг листе за IV партију, оцењена је као 

најповољнија понуда понуђача СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин, број понуде заведене код Наручиоца 02-1535/1-

16 од 25.04.2016.године, те Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу њихов избор за јавну набавку 

услуге поправке и одржавања пумпи за IV партију (поправка и одржавање фекалних пумпи), по јавној набавци 

број II-012/1-16. 

 
 

 

5. Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 

Комисија после стручне оцене понуда и њиховог рангирања констатује да је понуда понуђача 

ДОО „Елевод ремонт“ Сремска Каменица број понуде заведене код Наручиоца 02-1500/1-16 од 

22.04.2016.године у укупном износу од 558.195,00 динара без ПДВ-а, оцењена као најповољнија за набавку 

услуге поправке и одржавања пумпи за I партију (поправка и одржавање бунарских пумпи) и понуда понуђача 

СЗР „ЕлектроБобан“ Ковин, број понуде заведене код Наручиоца 02-1535/1-16 од 25.04.2016.године, као 

најповољнија за за набавку услуге поправке и одржавања пумпи за III партију (поправка и одржавање 

центрифугалних пумпи) у укупном износу од 79.660,00 и за IV партију (поправка и одржавање фекалних 

пумпи), у укупном износу од 48.390,00 динара, по јавној набавци број II-012/1-16. 

 
 

 

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 ДОО 

„Елевод ремонт“ Сремска Каменица број понуде заведене код Наручиоца 02-1500/1-16 од 22.04.2016.године 

у укупном износу од 558.195,00 динара без ПДВ-а, бира као најповољнија за набавку услуге поправке и 

одржавања пумпи за I партију (поправка и одржавање бунарских пумпи) и понуда понуђача СЗР 

„ЕлектроБобан“ Ковин, број понуде заведене код Наручиоца 02-1535/1-16 од 25.04.2016.године, бира као 

најповољнија за за набавку услуге поправке и одржавања пумпи за III партију (поправка и одржавање 

центрифугалних пумпи) у укупном износу од 79.660,00 и за IV партију (поправка и одржавање фекалних 

пумпи), у укупном износу од 48.390,00 динара, по јавној набавци број II-012/1-16. 

 
 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против ове Одлуке може се поднети  

  захтев за заштиту права у року од 5 (пет) 

               дана од дана објављивања Одлуке на 

            Порталу јавних набавки 

 

 

 

 

 

             в.д. директора, 

        Урош Јовановић дипл.инж.арх. 


