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Наручилац 

ЈКП „Водовод и 
канализација“ ј.п. 

 
Адреса 

Бранка Радичевића бр. 2 

 
Место 

Стара Пазова 

 
Број одлуке 

5664 

 
Датум 

09.07.2020. 

 
 
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 
14/2015, 68/2015), директор ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова доноси:  
 
 

О Д Л У К У  
о обустави поступка 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке чији је предмет Реконструкција водовода у улици 
Пионирска у Новој Пазови, редни број јавне набавке 1.3.9/2020, из разлога што у поступку није 
поднета ниједна прихватљива понуда.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 25.05.2020. године донео одлуку о покретању поступка број 4137, за јавну 
набавку број 1.3.9/2020  – Реконструкција водовода у улици Пионирска у Новој Пазови. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – Радови на реконструкцији.   
За наведену јавну набавку наручилац је дана 29.05.2020. године објавио позив за подношење 
понуде и конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs 
и сајту ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова –www.vodovodpazova.rs. 
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је две (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. 5663 од 09.07.03.2020. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци 

            

 
Предмет јавне набавке 

Реконструкција водовода у улици 
Пионирска у Новој Пазови 

 
Редни број јавне набавке 

 
1.3.9/2020 

Процењена вредност јавне набавке  
(без ПДВ-а) 16.219.000,00 динара 
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2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две) понуде. 
 

Назив/име понуђача 

Благовремене понуде Понуђена цена 

1.  
„BEONANT“ д.о.о. ул. Сурчинска бр. 9/0, 
11070 Београд 

Број понуде 5272 од 29.06.2020. године. 

     7.700.966,00 динара без ПДВ-а 

9.241.159,20 динара са ПДВ-ом 

2.  
д.о.о. „Energy LTD“, ул. Партизанска бр. 53, 
21000 Нови Сад 

Број понуде 5291 од 29.06.2020. године. 

    16.367.857,00 динара без ПДВ-а 

19.641.428,40 динара са ПДВ-ом 

 

3) Неблаговремених понуда нема.  
 

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

 
Број под 
којим је 
понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

5272 

„BEONANT“ д.о.о. ул. 
Сурчинска бр. 9/0, 11070 
Београд 

 

Понуђач „BEONANT“ д.о.о. из 
Београда, није доставио тражено 
средство обезбеђења за озбиљност 
понуде што чини битан недостатак 
који понуду чини неприхватљивом, 
те представља разлог за њено 
одбијање, сходно члану 106. став1. 
тачка 3. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012; 
14/2015 и 68/2015). 
Понуда понуђача „BEONANT“ д.о.о. 
из Београда не испуњава све 
техничке спецификације, у смислу да 
нису достављени атести, што је у 
смислу члана 106. став 1. тачка 1. 
Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/2012; 14/2015 
и 68/2015),такође чини 
неприхватљивом. 

5291 

д.о.о. „Energy LTD“, ул. 
Партизанска бр. 53, 21000 Нови 
Сад 

Понуђач д.о.о. „Energy LTD“ из Новог 
Сада доставио је понуду која прелази 
износ процењене вредности јавне 
набавке и није прихватљива у смислу 
одредби члана 3.став 1. тачка 33) Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/2012; 14/2015 и 68/2015), те је 
наручилац одбија као неприхватљиву. 
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5) Критеријум за оцењивање понуде је Најнижа понуђена цена. 

 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да су понуде број 5272 од 29.06.2020. године, 
понуђача „BEONANT“ д.о.о. ул. Сурчинска бр. 9/0 11070 Београд, и број 5291 од 29.06.2020. 
године, понуђача д.о.о. „Energy LTD“, ул. Партизанска бр. 53, 21000 Нови Сад неприхватљиве, 
и како у предметном поступку јавне набавке нису испуњени услови за доделу уговора у смислу 
члана 107. став 1. Закона, предлаже наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка јавне 
набавке. 

 
 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                        Не 

 
 У случају да изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Назив/Име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 
  
  

 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке , те је на основу 
законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка јавне набавке.   
Поступак јавне набавке обустављен је у фази пре доношења одлуке о додели уговора. 
На основу свега изнетог, у овој јавној набавци нису испуњени услови за доделу уговора, те је 
на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може преко Наручиоца поднети захтев за заштиту права 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 10 (десет) дана 
од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. 
 
Објавити: На Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.vodovodpazova.rs 
у року од 3 (три) дана од дана доношења 
 
 

Одговорно лице: 

 
  
                                                                                             мастер инг.менаџ. Милош Грковић 
 
 

 × 

Miloš 

Grković 

393920-121

2968880064

Digitally signed 

by Miloš Grković 

393920-1212968

880064 

Date: 2020.07.09 

14:35:27 +02'00'

http://www.vodovodpazova.rs/

