
ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица 
www.vodsurd.rs Адреса: Српских Владра 67,17530 Сурдулица 
Дел број: 1007 Датум: 18.03.2019.год. 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке дел. Број  
986  од  14.03.2019, Директор  .  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица , као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19, Уговоре о јавној набавци  узорковање и анализа 
отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће "  ,додељује : 

Партија1 1.267.001,00  
Партија2 270.206,00     
Партија3 52.044,00     

Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр1, ВРАЊЕ. , на основу понуде број 01-12-314/19-05  од 13.03.2019 . године која је заведена  
код наручиоца   под деловодним бројем 975 од 14.03.2019. године. 

Партија 4 116.000,00 
Институт за зашиту на раду а.д. Нови Сад ПИБ:101708085,  мбр:08112517,  т.р:165-916-13 addiko Bank a.d на основу понуде број 04-03-19-0196  од 07.03.2019 . године која је заведена  код наручиоца   под деловодним бројем 943  од 12.03.2019. године. 

О б р а з л о ж е њ е  1. Подаци о јавној набавци: Предмет јавне набавке: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће  
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.2 ЈНМВУ02/19 ,ОРЈН-98000000  
Процењена вредност јавне набавке је 1.500.000,00 динара  
 Наручилац је дана  01.03.2019  донео одлуку (801) о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19, за јавну набавку :узорковање и 
анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће " 
1. Партија 1:Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "А"- основна анализа 
2. Партија 2:Узорковање и анализа квалитета воде за пиће обима "В са радиоактивности 
3. Партија 3: Узорковање и анализа квалитета воде артеских чесми 
4. Партија 4:Узорковање и анализа квалитета комуналне отпадне  воде и површинске воде Решењем о образовању Комисије за јавну набавку број 802  од 01.03.2019. године, образована је Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија). 
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација су благовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
www.vodsurd.rs. Рок за подношење понуда је истекао 14.03.2019. године, у 12,00 часова. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је: За партије (1,2 и 3)  ( једна ) понуда  а за партију 4  (две) понуде 
Поступак отварања понуда је вођен 14.03.2019 године, са почетком у   12 и 15 часова у просторијама ЈП“Водовод“ Сурдулица, Српских Владра 67, Сурдулица 
, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број бр. 981.од.14.03.2019. године. 
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. Број  986   од  14.03.2019.године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

Благовремено, односно до 14.03.2018. године, до 12,00 часова  примљена су за партије (1,2 и 3)  ( једна ) понуда  а за  партију 4(две) понуде и то по следећем редоследу: 
а) Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Цена Назив/име понуђача Број под којим је понуда заведена Датум и час пријема понуде Партија1 Партија2 Партија3 Партија4 
Институт за зашиту на раду а.д.  Нови Сад 943 од 12.03.2019 12.03.2019,12:09 нема нема нема 116.000,00 
Завод за јавно здравље Врање 975  од 14.03.2019 14.03.2019 ,11:50 1.267.001,00     270.206,00 52.044,00 330.864,00 

1. Начин примене методологије доделе пондера  
Критеријум за оцењивање понуде за све партије  је најнижа понуђена цена а) Ранг листа понуђача: 

Назив/име понуђача Паартије Понуђена цена (без ПДВ-а) 
Партија1 1.267.001,00  
Партија2 270.206,00      1. Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге 

бр1,Врање, Партија3 52.044,00      
 

Назив/име понуђача Паартије Понуђена цена (без ПДВ-а) 
1. Институт за зашиту на раду а.д. Нови Сад Партија 4 116.000,00 
2 Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр1,Врање, Партија 4 330.864,00 
Чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН) прописано је да наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама 

веће од процењене вредности јавне набавке. 
Чланом 108. став 1. ЗЈН прописано је да на основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 
Чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН је предвиђено да наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о 

јавној набавци ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда. 
Чланом 149. став 6. ЗЈН рпописано је, између осталог да је, после доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 

пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Како је спроведен отворени поступак у којем су могли да учествују сви понуђачи који обављају делатност која је предмет јавне набавке, а како је 

поднета само једна понуда,  и након извршене анализе тржита (829 од 16.03.2018),  Комисија сматра да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене, 
те да су се у конкретном случају у овом поступку јавне набавке стекли услови да се примени члан 107. став 4. Закона о јавним набавкама. 

На основу свега наведеног, на основу чланова 105,107. став 4,108. и 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, Комисијаје у свом Извештају предложила да се уговор о јавној набавци за Партију1,Партију 2 и Партију 3 додели понуђачу : 
Завод за јавно здравље Врање ,Јована Јанковића Лунге бр1,Врање,ПИБ:100547873, мбр:07205830, т.р:840-269667-10-Управа за трезор, за понуђену 
цену од  1.589.251,00 динара без ПДВ-а А  за  Партију 4  да се уговор  о јавној набавци додели : Институт за зашиту на раду а.д. Нови Сад ПИБ:101708085, мбр:08112517, т.р:165-916-13 addiko 
Bank a.d.Изабрани понуђачи не  извршавају  набавку уз помоћ подизвођача 
 ДИРЕКТОР је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Комисији за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. Преко наручиоца (ЈП“ВОДОВОД“ Сурдулица 

Директор 
Оливера Ристић 

___________________________ 
Напомена: 
Након доношење одлуке о додели уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке доставити образложени извештај (члан 107 став 5 ЗЈН) 
Доставити (објавити) : 

- објавити на Порталу јавних набавки 
-  објавити на  интернет страни ЈП”Водовод” Сурдулица www.vodsurd.rs. 
- за документацију 


