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Дана: 15.01.2020. 

Дел. бр.: 5.2- 1088 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив Наручиоца: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Нови Сад 

Адреса Наручиоца: Масарикова бр. 17 Нови Сад 

Интернет страница Наручиоца: www.vikns.rs 

Врста Наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста предмета: Јавна набавка мале вредности 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга - 

услуге хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова, 

број јнмв 105/19; назив и ознака из речника набавке: Услуге поправке и одржавања 

опреме за дистрибуцију електричне енергије – 50532400. 

 

Уговорена вредност: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу Уговора: “економски најповољнија понуда”. 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“. 

 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

 

поз. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
МАКСИМАЛАН 

БРОЈ ПОНДЕРА 

1 ПОНУЂЕНА ЦЕНА 90  
  Поделементи критеријума Понуђена цена  

1.1  

Укупна цена за позиције које ће се чешће користити 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 56 и 57 

80 

1.2   

Укупна цена за позиције које ће се ређе користити 

6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54 и 55 

10 

2 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 10  
 УКУПНО 100  

Методологија доделе пондера: 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 90 пондера. 

Остварени број пондер за овај елемент критеријума се утврђује као збир пондера израчунат 

по поделементима критеријума број 1.1 и 1.2, а у складу са описом у даљем тексту. 

1.1. Укупна цена за позиције 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 56 и 57 

На основу овог поделемента критеријума понуђач може стећи максимално 80 пондера. 

Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се 
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максималан број пондера (80). Осталим понуђачима по овом поделементу критеријума 

доделиће се пондери по формули: 

најнижа понуђена цена х 80 

понуђена цена 

1.2. Укупна цена за позиције 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 

На основу овог поделемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера. 

Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се 

максималан број пондера (10). Осталим понуђачима по овом поделементу критеријума 

доделиће се пондери по формули: 

најнижа понуђена цена х 10 

понуђена цена 

2. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера. 

Рок извршења појединачне услуга не може бити  краћи од 1 календарског дана, нити дужи 

од 3 календарска дана, рачунајући од дана подношења писаног захтева Наручиоца 

Понуђачу који понуди најкраћи рок извшрења услуге, доделиће се максималан број пондера 

(10). Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

најкраћи рок извршења услуге х 10 

понуђени рок извршења услуге  

Резервни елемент критеријума, односно начин, на основу којег ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера:  

Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две 

децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као најповољнија 

ће бити изабрана понуда понуђача чија понуда има већи број пондера за поделемент 

критеријума број 1.1. 

У случају да ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба.  

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак највиши број пондера и исти 

број пондера по поделементу критеријума број 1.1. 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити 

благовремено обавештени 

 

Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем 

нивоу, конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке 

спецификације оквирне и служе само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна 

количина услуга реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у 

мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене 

вредности.  Наручилац је у Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује 
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на процењену вредност предметне јавне набавке, односно на износ од 2.500.000,00 

динара без пдв-а. 

Износ који понуђач наведе као укупну цену у понуди на бази оквирних количина и 

понуђених  јединичних цена ће бити коришћен једино у сврху оцене понуда приликом 

оцене елемента критеријума „понуђена цена“. Конкретно предмет оцене по поделементима 

критеријум „понуђена цене“ ће бити укупна цена за позиције 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56 и 57 без ПДВ-а и укупна цена за позиције 6, 7, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54 и 55 без ПДВ-а. 

Јединичне цене по којима ће услуге у мери стварних потреба Наручиоца бити пружене јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање извршених услуга, а највише до укупне 

уговорене вредности која одговара процењеној вредности јавне набавке тј. у конкретном 

случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију услуга која су 

предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 2.500.000,00 динара без пдв-а. 

 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази оквирних количина већа од 

износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда неће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 

Број примљених понуда: 2 понуде. 

 

Понуђена цена: 

 

- Највиша: 7.679.096,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 7.555.988,00 динара без ПДВ-а. 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- Највиша: 7.679.096,00 динара без ПДВ-а. 

- Најнижа: 7.555.988,00 динара без ПДВ-а. 

 

Датум доношења Одлуке о додели Уговора: 31.12.2019. године. 

 

Датум закључења Уговора: 14.01.2020. године 

 

Основни подаци о Даваоцу услуге: „СТРУЈА“ ДОО ул. Чернишевског 1, 21000 Нови 

Сад, текући рачун бр: 325-9500600048328-81 код Војвођанске банке, са матичним бројем: 

08024146, ПИБ: 101892223, а кога заступа Директор Небојша Дожен. Понуда је поднета 

дана 26.12.2019. године у 09,39 часа и заведена је под деловодним бројем 5.2.- 39374. 

Понуђач је поднео своју понуду самостално. 

 

Период важења Уговора: Овај уговор се закључује на одређено време, а најдуже на период  

од 12 месеци, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Примаоца услуге. 

 

Остале информације: Нема.                                                                                                 


