
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. 
Број ЈНВВ: IV 04-404-23/2015     
Датум:  29.10.2015. год. 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) и Извештаја о стручној 
оцени понуда број IV 04-404-23/2015  од  19.10 и 26.10.2015. године, Председник Општине Нови Бечеј   
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додели уговора о јавној набавци 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку радова на реконструкцији главног водовода у насељу 
Бочар, у општини Нови Бечеј - II  фаза, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, 
за коју је наручилац спровео отворени поступак јавне набавке по Одлуци о покретању отвореног 
поступка јавне набавке, број ЈНВВ IV 04-404-23/2015 од  02.09.2015. године, понуђачу: Грађевинско 
предузеће ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12. 
 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs у року 
од три дана од дана доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
Наручилац је дана 02.09.2015. године донео Одлуку о покретању oтвореног поступка јавне набавке, бр.  
ЈНВВ  IV 04-404-23/2015, за набавку радова на реконструкцији главног водовода у насељу Бочар, у 
општини Нови Бечеј - II  фаза, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке. 
Наручилац је дана 04.09.2015. године Позив и Конкурсну документацију поставио на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs.  
Комисија Наручиоца образована за спровођење предметног поступка јавне набавке је дана 24.09.2015. 
године примила захтев заинтересованог, потенцијалног понуђача са једним питањем. Комисија је, 
одговор на постављено питање, поставила на Портал јавних набавки и на сајту општине 
www.novibecej.rs, дана 25.09.2015. године.  
 
По позиву за подношење понуда, а до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца су 
приспеле 2 (две) понуде. 
 
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 05.10.2015. у 12,00 часова.  
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. IV 04-404-23/2015 од 19.10.2015. године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће: 
I  део 
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке  
1. Предмет ЈНВВ радова:  Набавка радова на реконструкцији главног водовода у насељу Бочар, у  
    општини Нови Бечеј - II  фаза, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, у 
    циљу реализације Пројекта „Реконструкција главног водовода у насељу Бочар, у општини Нови  
    Бечеј - II  фаза, ради унапређења услова и квалитета живота становника у насељу Бочар, по Одлуци  
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   o покретању отвореног поступка јавне набавке, ЈНВВ бр. IV 04-404-23/2015 од  02.09.2015. године.    
 
    Редни број ЈНВВ IV 04-404-23/2015, у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј за 2015. годину – 
    уписана под ред. бројем  1.3. 13. 
 
      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство 
             („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010):  - 42.21 - Изградња цевовода – 
             Изградња главних довода и мреже; 
       -    Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на обнови водоводне мреже – 
            45232151;        
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију: ЈНВВ:  4.600.000,00   
    динара без ПДВ-а, предметна набавка радова није обликована по партијама; 
 
3. Основни подаци о понуђачима и спровођењу поступка јавне набавке: 
    Позив за достављање понуда је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине  
    www.novibecej.rs, дана 04.09.2015. године.     
     Комисија Наручиоца образована за спровођење предметног поступка јавне набавке је дана 24.09.2015. 
     године примила захтев заинтересованог, потенцијалног понуђача са једним питањем. 
     Комисија је, одговор на постављено питање, поставила на Портал јавних набавки и на сајту општине 
     www.novibecej.rs, дана 25.09.2015. године.  
            
     Рок за подношење понуда: са 05.10.2015. године до 11,00 часова . 
      У року за подношење понуда благовремено су примљене 2 (две)  понуде, и то понуде:   

1.  ДОО „Хидровод“ Панчево, ул. Боре Шипоша 25. 
              2.  Грађевинско предузеће ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12. 
         Неблаговремене понудe:  нема. 

Отварање понуда извршено дана 05.10.2015. године у 12,00 часова. 
       Након отварања понуда, сачињен је Записник о отварању понуда.  
 
 4.  Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

-  Понуде које су одбијене због битних недостатака:   
              - понуда ДОО „Хидровод“ Панчево не садржи потпуне доказе о пословном капацитету  
              (у достављеним рачунима прецизиран је износ али не и део посла – предмета набавке који је 
              понуђач као члан групе извршио)  и кадровском капацитету, који су тражени Конкурсном  
              документацијом, као ни Потврде одн. уверења овлашћене банке да ће издати тражене  
                банкарске гаранције (2 потврде), те се сходно одредбама члана 106. став 1. тач. 2 и 3. Закона о  
                јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), понуда ДОО „Хидровод“  
                 Панчево одбија због битних недостатака, јер понуђач није доказао да испуњава додатне  
               услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и није доставио тражено средство  
               обезбеђења (2 потврде одн. уверења овлашћене банке да ће издати тражене банкарске  
               гаранције), понуђена цена: 4.050.058,60 динара без ПДВ-а,одн. 4.860.070,32 динара са ПДВ-ом. 
             -  Понуде које су одбијене као неодговарајуће:  - 

       -  Понуде које су одбијене као неприхватљиве:  - 
 

 5.  Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који  
      је утврђена та цена: - 
      Комисија наручиоца констатује да је понуђач Грађевинско предузеће ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј,  
       понудио цену која чини око 65 % процењене вредности предметне набавке, тј. да је укупно понуђена   
      цена нижа за око 1/3 процењене вредности и да одступа од цена датих у предмеру и предрачуну  
      радова по пројекту, које истовремено представљају тржишно упоредиве цене, а које је наручилац  
      користио при утврђивању процењене вредности конкретне набавке (процењена вредност   
      дефинисана према предмеру и предрачуну радова по пројекту). 
      Oсим наведеног, Комисија је извршила упоређивање понуђаних цена од стране Грађевинског  
      предузећа ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј са понуђеним ценама из понуде ДОО „Хидровод“ Панчево,  
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      која је иначе одбијена због битних недостатака, и констатовала да је ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови 
      Бечеј на одређеним ставкама понуде, за извођење радова у обе улице, у ул. Жарка Зрењанина и  
      Банатска, понудио знатно ниже цене. 
       С обзиром на наведено, Комисија наручиоца сматра да: 

- понуђена цена значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у 
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима,  

- понуђена цена изазива сумњу и у квалитет радова који ће бити изведени по понуђеној цени, 
- Комисија Наручиоца ће поступити у складу са одредбама  члана 92. Закона, а како је иначе и 

предвиђено Конкурсном документацијом, односно од наведеног понуђача ће захтевати 
достављање детаљног образложења понуђене цене и саставних делова  
понуде које сматра меродавним, при чему ће Наручилац нарочито проверити испуњење 
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача (а у вези 
са датом Изјавом из чл. 75. став 2. Закона), и може од понуђача захтевати достављање 
одговарајућих доказа о томе и  

- Комисија Наручиоца од понуђача захтева достављање детаљног образложења понуђене цене 
и саставних делова понуде, и то: 
 

  1.  Комисија наручиоца захтева достављање детаљног образложења понуђене цене за поједине ставке  
           предмера радова (саставни део Извештаја о стручној оцени понуда),  
   2.  Комисија наручиоца захтева достављање детаљног образложења и за понуђену цену у делу III  
                  МОНТАЖНИ РАДОВИ под ред. бр. 4., јер је понуђач за извођење ИСТИХ радова у обе улице, у ул.  
                  Жарка Зрењанина и Банатска, понудио РАЗЛИЧИТЕ цене  и  
  3.  Осим наведеног, Комисија наручиоца  захтева  и достављање података о томе како понуђач испуњава  
                обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
                 заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача (а у вези са  
                датом Изјавом из чл. 75. став 2. Закона). 
 
      II  део 
     У наставку извештаја о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-23/2015 од 26.10.2015. године,  
     Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:  
 

   6.   Комисија наручиоца је дана 20.10.2015. године, путем достављача, понуђачу ГП ''Нови Бечеј''  
         доо Нови Бечеј упутила захтев  за детаљним образложењем понуђене цене и саставних делова 
         понуде, који је наведени понуђач примио истог дана. 

Комисија наручиоца констатује да je понуђачу ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, остављен рок  
од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца за достављање детаљног образложења  
понуђене цене и саставних делова понуде које сматра меродавним, односно да је понуђачу  
остављен рок за доставу наведеног до 26.10.2015. године. 
Комисија Наручиоца је дана 20.10.2015. године од понуђача ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, 

            примила одговор на захтев за достављање детаљног образложења понуђене цене и саставних  
 делова понуде. 
 

У примљеном одговору, понуђач наводи: 
 
Детаљно образложење за тачку 1: 
- ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј „фирма из Општине где се изводе радови, па су трошкови  
  радова самим тим и нижи (нема великих трошкова материјала и људи), 

 - понуђач ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј је на крају грађевинске сезоне, у жељи да запосли  
              раднике и опрему, понудио цену где ће фирма имати минималну зараду, а радницима бити  
              обезбеђени посао и плата, 
 - понуђач напомиње да ће квалитет уграђеног материјала пратити одговарајућа атестна  
              документација, а ток радова ће контролисати надзорни орган који ће именовати Општина, 
              да је доставио оригинал писмо о намерама банке за повраћај аванса и за добро извршење  
              посла, да понуђач има финансијски потенцијал да може исфинансирати авансно плаћање  



 
    целокупног материјала потребног за извођење радова и самим тим може добити најповољнију  
               цену, 
 - понуђач ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј наводи да код припремних, монтажних и бетонских  
              радова, трошкови материјала учествују са 70 %, а трошкови рада са 30%, и да сав материјал за  
    извођење припремних и бетонских радова понуђач већ има у својим магацинским  
              просторијама, 
 

Детаљно образложење за тачку 2: 
- као образложење за тачку 2. Захтева понуђач ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј наводи да је 
  приликом формирања цене зупчасте спојке за ул. Жарка Зрењанина, понуђач  имао у виду  
  спојке које има на лагеру и које су набављене по нижој набавној цени (4.000,00 дин. / ком), 
  док је за улицу Банатску понуђач понудио зупчасте спојке које мора да набави, односно које  
  нема на лагеру, те је понуђену цену формирао према новој набавној цени (4.150,00 дин. / ком); 
 
Детаљно образложење за тачку 3: 

 - у прилог тражених података о томе како понуђач испуњава обавезе које произлазе из  
               важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине  
              и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача (а у вези са датом Изјавом из чл.  
              75. став 2. Закона), понуђач наводи да има запосленог дипломираног грађевинског инжењера 
    на неодређено време са лиценцом 410 и 413, као и лице задужено за безбедност и  
    здравље на раду и противпожарног референта, да су сви запослени задужени за лична   
              заштитна средства, која морају да носе за време трајања радног времена, да су обучени за 
              противпожарну заштиту и пружање прве помоћи. Понуђач даље наводи да за радне машине  
              поседује стручне налазе од Института за безбедност и хуманизацију рада из Новог Сада, а  
              радници који управљају њима поседују стручни налаз о оспособљености за исте, и да ГП 
   ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј поседује акт о процени ризика за сва радна места, као и измене и  
              допуне акта о процени ризика, те да  
 - ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј поседује финансијски, кадровски и технички потенцијал да 
              успешно заврши радове који су предмет јавне набавке. 
 
      Комисија Наручиоца констатује да је ГП ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј доставио детаљно 
     образложење понуђене цене и саставних делова понуде.   

Достављено детаљно образложење понуђене цене и саставних делова понуде отклања  
сумње у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима  и  
квалитет радова који ће бити изведени по понуђеној цени, те Комисија констатује да ГП  
''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј доказао да може извршити предметне радове у складу са 
 понуђеним условима.  

7.  Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је 
     најнижа понуђена цена, те је Комисија за  предметну набавку саставила ранг листу понуђача:   
 1. Грађевинско предузеће ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12. 
 
8.   Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз  
      помоћ подизвођача и назив подизвођача: 

Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац примио 1 (једну)   прихватљиву 
понуду, која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних  недостатака,  која је одговарајућа, 
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе  понуђача и чија понуђена цена не 
прелази износ процењене вредности јавне набавке (4.600.000,00 дин. без ПДВ-а) односно која је 
прихватљива, и предлаже  наручиоцу да   Одлуком о додели уговора, уговор за јавну набавку радова 
на реконструкцији главног водовода у насељу Бочар, у општини Нови Бечеј - II  фаза, према предмеру 
радова и техничким карактеристикама набавке, додели понуђачу: Грађевинско предузеће ''Нови Бечеј'' 
доо Нови Бечеј, Милорада Попова 12. (понуђена цена: 2.984.798,00 динара без ПДВ-а, односно   
3.581.757,60 динара са ПДВ-ом). 

 
       Конкурсном документацијом за предметну набавку је предвиђено да пре доношења Одлуке о  
       додели уговора, наручилац може тражити од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија  



 
       да достави оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености услова за учешће у поступку 
       јавне набавке на увид, а који су достављени у неовереним фотокопијама. 
       Комисија за предметну набавку је сагласна да од  понуђача најповољније понуде, неће тражити да  
       достави оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњеност услова за учешће у поступку јавне  
       набавке на увид, а који су достављени у неовереним фотокопијама.    
     
             Понуђач  Грађевинско предузеће ''Нови Бечеј'' доо Нови Бечеј је понуду поднео самостално, односно без  
           учешћа подизвођача. 
 
 

   На основу извештаја Комисије о стручној оцени понуда ЈНМВ број IV 04-404-23/2015 од 19.10.    
   и 26.10.2015. године и овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
   124/12), наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за  

      заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
      Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 
      динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о  
      броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,  сврха уплате:  
      ЗЗП; назив наручиоца;  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту  
      права,  корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичкекомисије за заштиту права  
      у поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права).  
 
      Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан,  
      подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити  
      трошкове настале по основу захтева за  заштиту права. 
          
 
   

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:                                                                                                                                                                          
                                                                                                         _____________________ 
                                                                                                               Саша Шућуровић 
 


