
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА ОПШТИНА  

НИШКА БАЊА 

Синђелићева бр.3 

Број: 2-13/8-2018-04/1 

Датум:  04.04.2018. године 

 

На основу члана 108. Закона o јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и извештаја комисије о стручној оцени понуда  број  2-
13/7-2018-04/1 од 02.04.2018. године, 
 Председник Градске општине Нишка Бања доноси 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
Додељује се уговор о јавној набавци,  у поступку јавне   набавке  мале вредности  

бр.2-13/2018-04/1,  чији је предмет, услуга одржавања хлоринаторских станица за 
хлорисање воде за пиће на резервоарима седамнест сеоских водовода на територији 
Градске општине Нишка Бања, назив и ознака из ОРН: КАО9-за третирање воде, 
понуђачу Технонаисс из Ниша, 27. марта бр. 34/32. 

 Редни број набавке у Плану набавки: 1.2.4. 
  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком број 2-13/1-2018-04/1 од 23.03.2018. године покренут је поступак 

јавне набавке мале вредности, услугe одржавања хлоринаторских станица за 

хлорисање воде за пиће на резервоарима седамнест сеоских водовода на 

територији Градске општине Нишка Бања. 

Процењена вредност је 1.149.160,00 динара без урачунатог ПДВ, 
1.379.000,00 динара са урачунатим ПДВ.  
 Дана 23.03.2018. године, комисија је на Порталу Управе за јавне набавке и 

својој интернет страници објавила позив за подношење понуда и конкурсну 

документацију.  

У одређеном року за подношење  понуда, до 02.04.2018. године у 09:00 часова 
приспела  је  1  (једна) понуда понуђача Технонаисс из Ниша, 27. марта бр. 34/32. 
 Увидом у понуду комисија је констатовала следеће чињенице: 
 Понуда понуђача Технонаисс из Ниша, 27. марта бр. 34/32 је 

благовремена, прихватљива, испуњава све услове прописане конкурсном 

документацијом наручиоца.  

 

   



 Понуда понуђача Технонаисс из Ниша, 27. марта бр. 34/32 садржи 

јединичну цену добра које је предмет набавке:  

 

Укупна цена на месечном нивоу без ПДВ-а 240.000,00 динара 

Укупна цена на месечном нивоу са ПДВ-ом 240.000,00 динара 

 

Рок плаћања 45 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

Место и начин испоруке 
 

Хлоринаторске станице из 
спецификације 

  

Оцену приспеле понуде понуђача Технонаисс из Ниша и доделу пондера 
вршила је Комисија, применом критеријума економски најповољније понуде, на 
следећи начин:   

Први елемент критеријума је квалитет услуге и то: 

- Уговор за набавку атестираног хлора за хлорисање воде за пиће -  10 пондера   
- Уговор за контролу квалитета хлорисане воде за пиће                   -  10 пондера 

      - Уговор за контролу електро безбедности на објектима за хлирисање са  
овлашћеном институцијом.         - 10 пондера.                                                                                                                                                                                                                                                    
                Укупно:  - 30 пондера 
  Други елемент критеријума је понуђена цена и то:  
 

А – понуда са најнижом ценом 
     B – понуда за коју се израчунава број пондера 

                C – максимални број пондера за понуђену цену (70). 
 По овом критеријуму број бодова за укупну цену услуге израчунава се према 
формули     АхС 

      В. 
А - 240.000,00 динара 
Б – 240.000,00 динара  
Ц - 70 пондера.  
 
240.000,00 динара х 70  =                    Укупно 70 пондера 
    240.000,00 динара 
 

У конкретном случају, а према датој формули понуђачу Технонаисс из Ниша 
додељено је 100 пондера (30+70). 

Одлуком о буџету и Годишњим планом  набавки Градске општине Нишка 
Бања за 2018. годину предвиђена је набавка услуга одржавања хлоринаторских 
станица за хлорисање воде за пиће на резервоарима седамнест сеоских водовода 
на територији Градске општине Нишка Бања. Планирани износ за пружање ове  
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услуге је 1.149.160,00 динара, без урачунатог ПДВ, 1.379.000,00 динара са 
урачунатим ПДВ. 
 По извршеном увиду у понуду и стручној оцени понуде, а на основу члана  

112. ЗЈН („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија je 

предложила наручиоцу додељивање уговора о јавној набавци понуђачу 

Технонаисс из Ниша, 27. марта бр. 34/32.   

   Сходно члану 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  утврђује да су испуњени услови за 

доделу уговора и доноси  одлуку о додели уговора понуђачу  Технонаисс из Ниша, 

27. марта бр. 34/32 ,  у поступку  јавне набавке број  2-13/2018-04/1.  

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољено је подношење 

захтева  за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана објављивања . 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА НИШКА БАЊА 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

          

                  Дејан Јовановић, ср 
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