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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 закљученог УГОВОРА О ЈН број 404-144-21/17-IV, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, објављује: 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

БРОЈ 404-144/17-IV 

ЗА ЈН ОП - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-144-4/17-IV од 17.11.2017.године 

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

Изградња пречистача отпадних вода (редни број набавке 404-144/17-IV) која се спровела по 

Јавном позиву број 404-144-6/17-IV објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.ruma.rs и страници Службеног гласника РС www.slglasnik.com 

дана 22.11.2017.године и измене и допуне конкурсне документације објављене на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.ruma.rs дана 12.12.2017.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 404-144-22/17-IV 

Датум обавештења 16.01.2018.године 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
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Врста предмета набавке РАДОВИ- Пројектантске и инжењерске услуге, 

грађевински радови, набавка материјала и опреме, 

пуштање у рад постројења, тестирање и анализе 

 

Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавке: 
Изградња пречистача отпадних вода 

ОРН: 45252000, 71240000 

Уговорена вредност без ПДВ-а: 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 

 

83.258.452,00 динара  

99.910.142,40 динара 

Критеријум за доделу уговора Економски најповољнија понуда 

Начин примене Методологије пондера: 

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 
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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 до 9 месеци – 20 

пондера  

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

закључно са 10 месеци – 15 пондера  

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 10 месеци и 1 дан 

закључно са 11 месеци – 10 пондера 

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 11 месеци и 1 дан 

закључно са 12 месеци – 5 пондера 

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. БРОЈ ПОДНЕТИХ ПОНУДА - 1 (једна) 

Ранг листа  

Елементи 

критеријума 

Методологија доделе пондера за елементе критеријума, 

који ће се примењивати за вредновање, упоређивање и 

оцењивање понуда: 

Број 

пондера 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

 (у динарима) 

 

NC = 83.258.452,00 х 45= 45 

             83.258.452,00 

 

45 

1. Технолошки опис процеса пречишћавања и 

појединачне процесне опреме.  
2 

2. Прорачун главних технолошких целина, масени 

биланс и худраулички градијент постројења. 
2 

3. Технолошка шема (П&И дијаграм), са освртом на 

аутоматику и контролу рада постројења. 
2 

 

 

КОМПЛЕТНОСТ 

САДРЖАЈА 

ТЕХНИЧКОГ 

РЕШЕЊА 

4. Ситуацијски приказ ППОВ са приказом цевовода, 

линије воде, линије муља и осталих        инсталација 

инфраструктуре. 

2 

 

 

 

20 
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5. Основе и карактеристични пресеци објеката са 

уцртаном опремом. 
2 

6. Спецификација машинске и електро опреме и 

грађевинских радова. 
2 

7. Технологију извођења грађевинских, машинских 

и електро радова. 
2 

8. Приказ годишњих оперативних трошкова 

(трошак електричне енергије, трошак утрошених 

хемикалија). 

2 

9.Кратак опис елемената техничког решења којима 

је предвиђена могућност прикључења треће фазе и 

нових 146,63 м
3 
/дан. 

2 

10.Шематски приказ кадровске организације 

задужене за реализацију пројекта. 
2 

РОК ИЗГРАДЊЕ 

И ПУШТАЊА У 

РАД 

ПОСТРОЈЕЊА 

 

9 месеци 

 

20 пондера 

 

ОПЕРАТИВНИ 

ТРОШКОВИ 

 

NО =  4.322.080,00 динара без ПДВ-а х 15 =15 

                  4.322.080,00 динара без ПДВ-а 

 

15 пондера 

 

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 

 

100пондера 

4. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 

ПОДИЗВОЂАЧА  

5. ПОДАЦИ О УГОВОРУ 

Датум доношења ОДЛУКЕ о 

додели уговора 

09.01.2018.год. 

Датум закључења УГОВОРА  11.01.2018.године  

Основни подаци о извођачу "KOLEKTOR SISTEH" Д.О.О. Засавска цеста 95, 1231 

Љубљана, Чрнуче, Словеније, матични број 5536529000, 

шифра делатности М71.129, ПИБ SI73308099, број текућег 

рачуна SI56 0224 4025 5080 943, коју заступа директор 

Јернеј Хроват (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

"KOLEKTOR STRIX Projektiranje in inženjering" Д.О.О., 

Цеста двех цесарјев 403, 1000 Љубљна, Словенија, матични 
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број 5653274000, шифра делатности М71.129, ПИБ 

SI60352949  

"КАРИН КОМЕРЦ МД" Д.О.О. Ветрник, Живорада 

Петровића 8, Ветерник,Србија матични број 20009233  , 

шифра делатности  4110, ПИБ 103726184 

"KATAGO CONSTRUCTION" Д.О.О., Вука Караџића 42, 

Србија матични број 08315221, шифра делатности 4211, 

ПИБ 101339929 

"АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ 

ИНСТИТУТ" Д.О.О., Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад 

матични број   , Др Ђорђа Јоановића 4/7, Нови Сад, 

матични број 20734639, шифра делатности 7112, ПИБ 

107062214 

Рок извршења:  Рок завршетка радова је 9 месеци од дана увођења у посао 

Околности које представљају 

основ за измену Уговора: 

Извођач има право на продужење уговореног рока у 

следећим случајевима:  

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више 

силе; 

2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у 

време закључења уговора, а не могу се приписати кривици 

Извођача; 

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем 

уговорних обавеза осталих  учесника на послу, које 

ангажује Инвеститор; 

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за 

који није одговоран Извођач. 

5. због неиспуњења услова и прибављања дозвола које су 

обавеза Инвеститора 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3, 4. и 5.  претходног 

става, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у 

року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној 

форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог 

Инвеститору за продужење уговореног рока за завршетак 

радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву 

донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема 

захтева.  

 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о 

томе сачине анекс уговора 

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

 

 


