
 
Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

Број:  404- 363/2019-II 

Датум:  22.07.2019. године 

Апатин 
 

На  основу  члана  108.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  бр.  124/2012, 

14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Председник  општине Апатин доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор за јавну набавку набавка радова– бр. 35/2019– РЕКОНСТРУКЦИЈА МИНЕРАЛНИХ ИСПУНА 

ФИЛТЕРА НА ЛОКАЛИТЕТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У АПАТИНУ додељују се понуђачу: 

 

СИГМА Д.О.О. КУЛА, Маршала Тита 248/б, 25230 Кула     

 

Образложење 
 

Наручилац  Општина Апатин је  спровела  поступак  јавне  набавке  радова – бр. 35/2019– РЕКОНСТРУКЦИЈА 

МИНЕРАЛНИХ ИСПУНА ФИЛТЕРА НА ЛОКАЛИТЕТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У АПАТИНУ, а на 

основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404- 363/2019-II од дана 20.06.2019. године. 

У смислу члана 57. Закона, дана 21.06.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација 

објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до 22.07.2019. 

године до 10,00 часова.  

 

Поступак отварања понуда вођен је дана  22.07.2019. године са почетком у 11,00 часова. На основу члана 104. став 6. Закона, 

записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 

Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404- 363/2019-II, од дана 22.07.2019. године,констатовано 

је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 

Предмет  јавне  набавке радова – бр.35/2019– РЕКОНСТРУКЦИЈА МИНЕРАЛНИХ ИСПУНА ФИЛТЕРА НА 

ЛОКАЛИТЕТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У АПАТИНУ  
Назив и ознака из општег речника набавки 

ОРН:  42993100 – хлоринатори 

42993200 - уређаји за дозирање  

50000000 – услуга одржавања и поправки 

   Процењена вредност јавне набавке: :       24.997.500,00  динара без ПДВ  

       2. На основу јавног позива, благовремено је пристигла понуда следећег понуђача: 

СИГМА Д.О.О. КУЛА, Маршала Тита 248/б, 25230 Кула     

 

Неблаговремених понуда није било. 

3. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“ 

Одлука  о  додели  уговора  о  јавној  набавци радова – бр. 35/2019– РЕКОНСТРУКЦИЈА МИНЕРАЛНИХ ИСПУНА 

ФИЛТЕРА НА ЛОКАЛИТЕТУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У АПАТИНУ донеће се применом критеријума   

„економски најповољнија понуда“. 

 

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи:  

 



Ред. 

бр. 

Елемент критеријума Број  

пондера 

1. Понуђена цена  50 

2. Трошковна економичност-трошкови производње дезинфектанта на са 

предметном опремом са обрачунатим свим улазним сировинама за 

производњу дезинфектанта (со, струја и др.) 

20 

3. Рок испоруке са уградњом и пуштањем у рад 10 

4. Гарантни рок 20 

 УКУПНО 100 

 

Економски најповољнија понуда је она понуда која има највећи укупан број пондера на основу збира пондера 

одређених за елемент критеријума. Укупан број пондера (УБП) израчунава се:  

 

 
Методологија доделе пондера: 

 

1) понуђена цена: 

- Број пондера за понуђену цену добиће се на основу формуле за израчунавање : најнижа понуђена цена из понуда х 

50 (максималан број пондера) 

понуђена цена из понуде која се бодује 

 

2) трошковна економичност – трошкови  производње дезинфектанта на сат са предметном опремом 

рачунајући да корисник опреме на локацији фабрике воде има уговорену цену за јединствену тарифу 

електричне енергије са снабдевачем од  7,78  динара без ПДВ-а по kWh: 

 

- Број  пондера за трошковну економичност добиће се  на основу формуле за израчунавање : 

 

најнижа трошковна економичност х 20 (максималан број пондера) понуђена трошковна економичност из понуде која се бодује 

 

3) рок испоруке са уградњом и пуштањем у рад: 

 

- Број пондера за рок испоруке са уградњом и пуштањем у рад добиће се на основу формуле за израчунавање : 

 

најкраћи понуђени рок испоруке са уградњом и пуштањем у рад х 10 (максималан број пондера) понуђени рок испоруке са 

уградњом и пуштањем у рад из понуде која се бодује 

 

4) гарантни рок: 

(Најкраћи понуђени рок из понуде која се бодује / најдужи гарантни рок из понуде) x 20 пондера. 

 Понуђена цена понуђача:  СИГМА Д.О.О. КУЛА је 24.900.000,00 без ПДВ-а што носи максималан број 

пондера- 50 пондера 

 Трошковна економичност-трошкови производње дезинфектанта на са предметном опремом са обрачунатим 
свим улазним сировинама за производњу дезинфектанта (со, струја и др.), рачунајући да  Корисник опреме на 

локацији Фабрике воде у Апатину уговорену цену за јединствену тарифу електричне енергије са снабдевачем од 

7,78 динара без ПДВ-а по kWh.: 159,44 дин/сат што носи максималан број пондера- 20 пондера 

 Рок испоруке са уградњом и пуштањем у рад: 45 радних дана од дана увођења у посао, што носи максималан 

број пондера – 10 пондера 

 Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему (минимум 2 године) према правилима сервисирања и 

одржавања прописаних од стране Понуђача Извођач радова је дужан да обезбеди сервис, оригиналне резервне делове 

и отклањање кварова у року од 24 часа од пријаве квара од стране наручиоца у току гарантног рока. Реконстрисана 

опрема мора бити у функцији 365 дана у години, свих 24 (двадесетчетири) сата дневно, са дозвољеним максималним 

прекидом од 5 (пет) календарских дана у једној календарској години (365 дана). У случају да је опрема у квару више 

од 5 (пет) календарских дана укупно током једне календарске године (365 дана) Наручилац ће активирати средства 

финансисјког обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 10 ГОДИНА  што носи максималан број 

пондера - 20 пондера 



УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА ПОНУЂАЧА СИГМА Д.О.О. КУЛА: 50+20+10+20=100 

 

 
4. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

СИГМА Д.О.О. КУЛА 
 

5. Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: НЕМА 

6. Ранг листа опозваних понуда:  НЕМА 

 

              7. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

СИГМА Д.О.О. КУЛА, Маршала Тита 248/б, 25230 Кула     

 

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 

(десет) дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН  

 
 

МИЛАН ШКРБИЋ 


