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У складу са чланом 55. и чланом 116. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 

14/15 и 68/15 ), и на основу ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА број 404-67-16/17-IV, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, објављује: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

БРОЈ 404-67/17-IV 

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-67-3/17-IV од 29.05.2017.године 

Наручилац Општинска управа Општине Рума , покренула је ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН - 

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА  (редни број набавке 404-67/17-IV) која се 

спровела по Јавном позиву број 404-67-5/17-IV објављеном на Порталу јавних набавки и 

инетрнет страници Наручиоца www.ruma.rs и страници Службеног гласника РС 

www.slglasnik.com дана 04.08.2017.године  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107. 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Врста Наручиоца ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Врста поступка Отворени поступак 

Број обавештења 404-67-17/17-IV 

Датум обавештења 24.10.2017.године 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

Врста предмета набавке РАДОВИ 
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Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавке: ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА 

ОРН:45252000; 71240000 

Опис предмета набавке(радова) пројектантске и инжењерске услуге, грађевински 

радови, набавка материјала и опреме, пуштање у рад 

постројења, тестирање и анализе 

Критеријум за доделу уговора Економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање Понуда: 

Елементи 

критеријума 

Број 

пондера 
Методологија доделе пондера за елементе критеријума, 

који ће се примењивати за вредновање, упоређивање и 

оцењивање понуда: 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

 (у динарима) 

 

45 

Понуде по овом критеријуму пондеришу се на следећи начин :  

- Понуда у којој је наведена најнижа укупна понуђена цена без 

ПДВ-а (С MIN) добија максималан број пондера предвиђен за 

овај елемент критеријума, односно NC = 45 пондера; 

 - Остале понуде се пондеришу упоређивањем са 

најповољнијом понудом у погледу овог елемента критеријума, 

применом формуле :  

NC = C MIN (најнижа понуђена цена) х 45 

         Cр (понуђена цена из понуде која се оцењује) 

где је NC - број пондера који по овом елементу критеријума 

добија понуда која се оцењује 

КОМПЛЕТНОСТ 

САДРЖАЈА 

ТЕХНИЧКОГ 

РЕШЕЊА 

 

20 

Цениће се комплетност достављене документације из садржаја 

техничког решења. Понуде по овом критеријуму пондеришу се 

на следећи начин:  

-За сваки од елемената садржаја техничког решења, уколико је 

комплетан, понуђач добија 2 пондера 

- За сваки од елемената садржаја техничког решења уколико је 

некомплетан понуђач добија 1 пондер 

РОК ИЗГРАДЊЕ 

И ПУШТАЊА У 

РАД 

ПОСТРОЈЕЊА 

 

20 

Цениће се временски период који је Понуђачу потребан за 

изградњу и пуштање у рад понуђеног постројења. Понуде по 

овом критеријуму пондеришу се на следећи начин : 

 -Рок изградње и пуштања у рад постројења од 9 месеци и 

краће – 20 пондера  

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 9 месеци и 1 дан 

закључно са 12 месеци – 15 пондера  

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 12 месеци и 1 

дан закључно са 15 месеци – 10 пондера 

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 15 месеци и 1 

дан закључно са 18 месеци – 5 пондера 
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ОПЕРАТИВНИ 

ТРОШКОВИ 

 

15 

Цениће се коначна цена исказана у приказу годишњих 

оперативних трошкова из садржаја техничког решења. Понуде 

по овом критеријуму пондеришу се на следећи начин :  

-Понуда у којој су наведени најнижи оперативни трошкови је 

понуђена цена без ПДВ-а за оперативне трошкове (О MIN) и 

она добија максималан број пондера предвиђених за овај 

елемент критеријума, односно, NО = 15,00 пондера. 

 -Остале понуде се пондеришу упоређивањем са 

најповољнијим оперативним трошковима у погледу овог 

елемента критеријума, применом формуле : 

NО = О MIN (најнижи оперативни трошкови) х 15  

Ор (понуђени оперативни трошкови из понуде која се оцењује) 

-Где је NО - број пондера који по овом елементу критеријума 

добија понуда која се оцењује 

3 ПОДАЦИ О ОБУСТАВИ 

Број примљених понуда Примљена је 1 (једна) понуда групе понуђача "Kolektor 

srtix Projektiranje in inženjering"ДОО, Цеста двеџ цесарјев 

403, 1000 Љубљана, Словенија, "Карин комерц МД" ДОО, 

Ветерник, Живорада Петровића 8, Ветерник, Србија,  

"Katago construction" ДОО, Вука Караџића 42, Рума, Србија 

"Emporio team" ДОО, Партизанске авијације 4/II, Београд, 

Србија 

Разлог за обуставу поступка Нису испуњени услови за доделу уговора, односно понуда 

која је примљена, садржи битне недостатке у складу са 

чланом 106.Закона о јавним набавкама.  

Када ће  поступак бити 

поновљен :  

Наручилац ће поновити поступак јавне набавке чим се 

стекну законски услови. 

Остале информације: /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 


