
ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

  Година: 2015; Квартал: 2

Београд (Нови Београд)

Београд-Нови Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 17117106

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар уметности 2А

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100283824

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7112

11070

Успешно спроведени 89 3

Обустављени 9 0

Поништени у целини 0 0

Табела 2

98 3УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

1 отворени поступак радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

25/2015 - Редовно одржавање 

водних објеката за заштиту од

 ерозије и бујица на сектору 

М.8., М.9., М.10. и М.11

15943 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

У спроведеном отвореном 

поступку јабвне набавке 

пристигле су две понуде, обе 

неприхватљиве. Понуђена 

цена понуђача "ЦД ХИС" је 

изнад процењене вредности, а 

понуђач "Ерозија" Ниш није 

адекватно попунио позицију 

из конкурсне документације 

због чега није могуће 

утврдити стварну садржину 

понуде

2 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 

услуге; услуге урбанистичког планирања

 и пејзажне архитектуре; услуге 

техничког тестирања и анализа; услуге 

енергентског прегледа и енергетске 

услуге

75/2015 - Техничка контрола  

главног пројекта узводног 

мерног профила -  Брана 

„БАРЈЕ“

79 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

у отвореном поступку јавне 

набавке пристигла је једна 

неприхватљива понуда - 

понуђена цена је изнад 

процењене вредности

3 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 79/2015 - Израда пројекта 314 остало за предметну јавну набавку у 



услуге; услуге урбанистичког планирања

 и пејзажне архитектуре; услуге 

техничког тестирања и анализа; услуге 

енергентског прегледа и енергетске 

услуге

пешачког моста преко прелива

 бране -  Брана „БРЕСНИЦА“

отвореном поступку није 

пристигла ниједна понуда

4 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 

услуге; услуге урбанистичког планирања

 и пејзажне архитектуре; услуге 

техничког тестирања и анализа; услуге 

енергентског прегледа и енергетске 

услуге

81/2015 - Израда пројекта 

изведеног стања. -  Брана 

„ПОПОВА“

472 остало за предметну јавну набавку 

није пристигла ниједна понуда

5 отворени поступак услуге архитектонске услуге; инжењерске 

услуге; услуге урбанистичког планирања

 и пејзажне архитектуре; услуге 

техничког тестирања и анализа; услуге 

енергентског прегледа и енергетске 

услуге

87/2015 - Регионални 

хидросистем Мачва - 

подсистем ЗД2 - Израда 

Студије изводљивости са 

Идејним пројектом, Студије о 

процени утицаја на животну 

средину и Главног пројекта 

наводњавања

27250 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

у року за подношење понуда 

пристигле су две 

неприхватљиве понуде 

(понуда понуђача Институт 

"Јарослав Черни" је понудио 

цену изнад процењене 

вредности, а понуђач 

"Хидрозавод ДТД" није 

доказао да испуњава додатне 

услове у складу са конкурсном

 документацијом

6 отворени поступак добра техничка опрема за обављање 

делатности (уређаји, машине, апарати, 

механизација и сл.)

104-1/2015Набавка опреме за 

одржавање заштитне 

пливајуће завесе: партија 1) 

Уређај за прање завесе под 

високим притиском топлом 

водом;

300 остало у року за подношење понуда 

није пристигла ниједна понуда

7 отворени поступак услуге рачунарске и друге везане услуге 107/2015 - Техничка подршка 

за ORACLE софтве

500 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

 понуђач "Оракле 

Србија&Црна Гора" није 

доставио тражене доказе о 

испуњености додатних услова 

тражених конкурсном 

документацијом

8 отворени поступак радови хидроградња и регулација вода (реке, 

канали, пристаништа, притоке, уски 

заливи и бране)

112/2015 - Санација 

регулисаног дела реке 

Трбушнице у Лозници на 

деоници од км. 0+000 до км. 

0+950.

1572 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

у спроведеном поступку јавне 

набавке пристигле су две 

неприхватљиве понуде. 

Понуда понуђача "Леон" Уб је

 изнад процењене вредности а 

понуђач АД за водопривреду 

"Лозница" Лозница не 

испуњава додатне услове - 

неликвидан је од 02.06.2015.

9 отворени поступак добра техничка опрема за обављање 

делатности (уређаји, машине, апарати, 

механизација и сл.)

104-2/2015Набавка опреме за 

одржавање заштитне 

пливајуће завесе:  партија  2) 

акумулатор, челична сајла, 

ланци за спајање сидрених 

блокова, карабињери, стеге за 

170 остало у року за подношење понуда 

није пристигла ниједна понуда



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић

сајлу и заштитна цирада за 

катамаран)

46600УКУПНО


