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Број: 02-37/7-2019-ЈП39/11 

Датум: 23.12.2019. 

ПИБ:100016155  

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

факс: 025/464-236 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Извештаја комисије за јавне набавке број 02-37/7-2019-

ЈП39/10  од  23.12.2019. године, Директор, доноси:  

О Д Л У КУ  

 о додели уговора  

 

          ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор, Белог Голуба бр. 5. коje заступа Директор, Јасмина 

Бобић, као наручилац, у отвореном поступку за јавну набавку број. 02-37/7-2019-ЈП11, 

Уговор о јавној набавци: Добра – Водоводни фитинг, ОРН – 44115210 – 

Водоинсталатерски материјал, додељује „TERMOVOD“ ДОО Сомбор, Далматинска 43, 

25000 Сомбор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

              Наручилац је дана 21.10.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног 

поступка број. 02-37/7-2019-ЈП39/1, за јавну набавку: Добра – Водоводни фитинг, ОРН – 

44115210 – Водоинсталатерски материјал. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 23.10.2019. године, објавио Позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднете су 2 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. 02-37/7-2019-ЈП39/10  од  23.12.2019. године, 

комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Водоводни фитинг 

Редни број јавне набавке  02-37/7-2019-ЈП39 

Износ планираних средстава за јавну набавку 500.000,00 
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Подаци о апропријацији у буџету, односно 

финансијском плану 

Средства у износу од 500.000,00 динара без 

ПДВ-а за реализацију предметне јавне 

набавке обезбеђена су у Програму пословања  

ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2019. годину, бр. 

02-191/2-2018 усвојен од стране Скупштине 

града на 30. седници одржаној 17.12.2018. 

године, наслов 2.2. „Процена 

финансијских показатеља“, и 2.3. „Укупни 

трошкови и расходи“ тачка 1.1.7 

„Трошкови основног материјала'' конто 

511 

Процењена вредност јавне набавке 

(без ПДВ-а) 
500.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци 

(без ПДВ-а) 
495.727,00 

 

ПДВ 
   99.145,40 

Вредност уговора о јавној набавци 

(са ПДВ-ом) 
594.872,40 

Евентуална одступања од плана набавки са 

образложењем 
/ 

 

1. а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Назив/име понуђача 
Број под којим је 

понуда заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

„UNIPROGRES“ ДОО, 

 Владимира Назора бб 

22400 Рума 

1. 27.11.2019.           1000 

„TERMOVOD“ ДОО, 

 Далматинска 43 

25000 Сомбор 

2. 28.10.2019.           1015 

 

Комисија је приликом прегледа и оцењивања документације, односно понуде понуђача 

утврдила да су понуђачи:  

-  „UNIPROGRES“ ДОО Рума, Владимира Назора бб, 22400 Рума, 

-  „TERMOVOD“ ДОО Сомбор, Далматинска 43, 25000 Сомбор, 

приложили сву потребну документацију на основу које је утврђено да испуњавају све 

обавезне и додатне услове из члана 75. и 76 . Закона, а наручилац је провером на сајту 

Агенције за привредне регистре утврдио да су понуђачи регистровани код надлежног 

органа, да нису исказали губитак у претходне 3 (три) обрачунске године. На сајту НБС 

наручилац је провером утврдио да понуђачи у претходних 6 (шест) месеци од дана 

објављивања позива за достављање понуда нису имали блокаде текућег рачуна 

отвореног код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 (пет) дана. 

▪ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

▪ да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 
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▪ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

▪ да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4),  Закона о јавним набавкама. 

Наведен понуђачи испуњавају све додатне услове из табеле додатних услова како је 

наведено у самој табели додатних услова. 

На основу напред изнетог понуда наведеног понуђача испуњава обавезне и додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75 и 76. Закона о јавним 

набавкама. 

 Комисија је приликом разматрања понуда из конкурсне документације ради 

сачињавања стручне оцене дана 03.12.2019. године послала Захтев за сагласност 

Понуђача за исправку рачунске грешке и то Понуђачима „TERMOVOD“ ДОО Сомбор, 

и „UNIPROGRES“ ДОО Рума. 

 Дана 04.12.2019. године је од стране понуђача „TERMOVOD“ ДОО Сомбор стигао 

Допис у коме се исти Понуђач слаже са исправком рачунске грешке, те је уместо 

понуђених 495.731,00 динара укупан збир понуде са исправком 495.727,00 динара. Цене 

су без ПДВ-а. 

 Дана 04.12.2019. године од стране понуђача „UNIPROGRES“ ДОО Рума, је пристигао 

Допис у коме је наведено да нису сагласни са исправком рачунске грешке те су путем 

мејла су послали рачуницу у Екселу као доказ.  

 Дана 09.12.2019. године поновним прегледом понуде Понуђача „UNIPROGRES“ ДОО 

Рума, утврдили смо да не постоји рачунска грешка. 

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

Назив/име понуђача чија је 

понуда одбијена 

Разлози одбијања понуде Понуђена цена 

/ / / 

  

  ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је иста разлог 

одбијања понуде: / 

 

  д) Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење само неодговоарајућих 

и неприхватљивих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: / 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

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

Назив/име понуђача 
Понуђена цена (без 

пореза) 

Остали елементи 

понуде 

1. 

„TERMOVOD“ ДОО, 

 Далматинска 43 

25000 Сомбор 
495.727,00 Најнижа понуђена цена 

2. 

„UNIPROGRES“ ДОО, 

 Владимира Назора бб 

22400 Рума 
498.229,00 Виша понуђена цена 
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Назив/име понуђача коме се додељује уговор: Комисија, после стручне оцене понуда, 

констатује да уговор треба доделити: Понуђачу, „TERMOVOD“ Д.О.О., Далматинска 43, 

25000 Сомбор,  по понуђеној цени од 495.727,00 динара без ПДВ-а. 
 

Директор је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и 

донео Одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права    

у року од 10 дана од дана пријема исте.  

 
                                     

                                                                                                                Директор,                                                                               

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                    Јасмина Бобић 


