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ЈКП ,,Комунално''
05 Бр.1-1-1-6-9/16-1
Дана 02.03.2016.године
Ивањица
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1-1-6/16, и то набавке добара – личне заштитне опреме, покренутом
по одлуци бр. 1-1-1-6-1/16 од 01.02.2016.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Партија 1 - набавка радне одеће
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара – радне одеће, понуђачу Привредном друштву
,,DD & M'' d.o.o. Beograd, ул.Пожешка бр.97 – 11000 Београд, по понуди заведеној под бројем 123/16 од 25.02.2016.године, по цени од 606.000,00 динара без пореза на додату вредност, са
роком плаћања од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна, гарантним роком од 12 месеци
од дана примопредаје предметних добара и роком испоруке од 20 дана од дана пријема сваке
појединачне наруџбине.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у складу са одредбама члана 112. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Образложење
ЈКП ''Комунално'' Ивањица, ул. Зорана Ђинђића бр. 61, као наручилац, одлуком бр. 1-1-1-6-1/16
од 01.02.2016.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-1-6/16, и то добара –
личне заштитне опреме.
Укупна процењена вредност износи 1.800.000 динара без пореза на додату вредност, односно
по партијама: Партија 1 - набавка радне одеће, чија је процењена вредност 900.000,00 динара
без пореза на додату вредност; Партија 2 - набавка остале заштитне опреме чија је процењена
вредност 900.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Одлуком о покретању поступка и конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом
оцењивања понуда, комисија за јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене за
обе партије.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, упућен је у
електронском облику, на адресе 5 лица за која су постојала сазнања да су способна да изврше
набавку односно да испуњавају техничке и кадровске услове за испоруку добра које је предмет
јавне набавке, и то привредним друштвима:
1. Привредном друштву ,,Слава-текстил'' д.о.о. Крушевац,
ул.Железничка б.б. – 37000 Крушевац
e-mail – prezabeokolp@gmail.com;
2. Предузећу за производњу и трговину ,,Верде'' д.о.о. Ваљево,
ул.Боре Баруха бр.2. – 14000 Крушевац
e-mail – verde.va@open.telekom.rs;
3. Привредном друштву ,,Libertex'' д.о.о. Ивањица,
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
e-mail – libertex@mts.rs,
4. Приврeднoм друштву ,,Maтицa'' д.o.o. Бeoгрaд,
ул. Зeмљoрaдничкa бр.9 – 11000 Бeoгрaд
e-mail – office@matica.rs.
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5. Прoизвoднo-тргoвинскoм друштву ,,Teхнoхeм-микс'' д.o.o. Ивaњицa,
ул. Mићe Maтoвићa бр.7 – 32250 Ивaњицa
e-mail – tehnomiks@open.telekom.rs.
Истовремено са упућивањем позива, објављен је позив за подношење понуда са конкурсном
документацијом и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници
наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 25.02.2016.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
Партија 1 - набавка радне одеће
1.1.
Број под којим је понуда заведена: 1-20/16
Назив понуђача: ,,IBN union'' d.o.o. Šabac
ул.Јанка Веселиновића бр.6 – 15000 Шабац
Датум пријема: 19.02.2016.године
Сат: 1105 часова
1.2.
Број под којим је понуда заведена: 1-21/16
Назив понуђача: ,,Слава-текстил'' д.о.о. Крушевац
ул.Железничка б.б. – 37000 Крушевац
Датум пријема: 22.02.2016.године
Сат: 1120 часова
1.3.
Број под којим је понуда заведена: 1-22/16
Назив понуђача: ,,Novatex'' d.o.o. Nova Varoš
ул.Светог Саве бр.108 – 31320 Нова Варош
Датум пријема: 24.02.2016.године
Сат: 900 часова
1.4.
Број под којим је понуда заведена: 1-23/16
Назив понуђача: ,,DD & M'' d.o.o. Beograd
ул.Пожешка бр.97 – 11000 Београд
Датум пријема: 25.02.2016.године
Сат: 900 часова
1.5.
Број под којим је понуда заведена: 1-24/16
Назив понуђача: ЗР ,,Жељезничар'' д.о.о. Суботица
ул.Косовска бр.2-4 – 24000 Суботица
Датум пријема: 25.02.2016.године
Сат: 1010 часова
1.6.
Број под којим је понуда заведена: 1-25/16
Назив понуђача: ,,Libertex'' d.o.o. Ivanjica
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
Датум пријема: 25.02.2016.године
Сат: 1100 часова
Имајући у виду да су све понуде оцењене прихватљивима, извршено је рангирање понуда, у
складу са критеријумом најниже понуђене цене:
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Партија 1 - набавка радне одеће:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОНУЂАЧ

.лэп & М" d.o.o.

Be~ad
"LiЬertex" d.o.o. Ivanjica
"Novatex" d.o.o. Nova Varos
"IBN џпюп" d.o.o. Sabac
ЗР "Жељезничар" Д.о.о. Суботица
"Слава-текстил" д.о.о. Крушевац

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
606.000,00
669.000,00
688.000,00
775.960,00
803.200,00
804.000,00

На основу извршеног рангирања по критеријуму најниже понуђене цене, и у складу са
одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета је одлука да се у првој партији додели уговор
понуђачу чија је понуда нај повољниј а, а то је понуђач Привредно друштво "DD & М" d.o.o.
Beograd.
Из свих наведених разлога донета је одлука као у диспозитиву применом одредбе члана 108.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за
заштиту права наручиоцу непосредном предај ом, путем поште, електронске поште или факсом,
уз истовремену доставу копије захтева Републичкој комисији, најкасније у року од 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00
динара на жиро рачун број: 840-30678845-06.

