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ЈКП ,,Комунално''
05 Бр. 1-1-3-4-8/16
Дана 12.04.2016.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. 1-3-4/16, и то набавке радова на изградњи водоводне мреже у
насељу Радаљево, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-4-1/16 од 29.03.2016.године, доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуде и додели уговора
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива: понуда заведена под бројем 1-33/16 од 11.04.2016.године
група понуђача чији је овлашћени члан групе привредно друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно,
ул.Драгачевска бб, 31205 Севојно, у поступку јавне мале вредности бр. 1-3-4/16, и то набавке
радова на изградњи водоводне мреже у насељу Радаљево, због битних недостатака односно из
разлога што садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци набавке радова на изградњи водоводне мреже у
насељу Радаљево, понуђачу привредном друштву ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска
бр.152, 31000 Ужице, по понуди заведеној под бројем 1-34/16 од 11.04.2016.године, по цени од
4.332.544,00 динара без пореза на додату вредност, са роком завршетка радова од 30
календарских дана од дана увођења у посао, и гарантним роком од 2 године од дана
примопредаје радова.
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.1-1-3-4-1/16
од 29.03.2016.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-4/16, и то радова на
изградњи водоводне мреже у насељу Радаљево.
Процењена вредност јавне набавке износила је 5.000.000 динара без пореза на додату вредност.
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, упућен је у
електронском облику, на адресе 3 лица за која су постојала сазнања да су способна да изврше
набавку односно испуњавају техничке и кадровске услове за извођење радова који су предмет
јавне набавке, и то привредним друштвима:
1. Привредном друштву Предузеће за производњу, промет и услуге
,,Квадер'' д.о.о. Ариље
Мали Остреш бб, 31230 Ариље
e-mail – milan.cvorovic@gmail.com;
2. Привредном друштву ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице
ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице
e-mail – stabilpro@open.telekom.rs;
3. Привредном друштву за извођење грађевинских радова
,,Ratko Mitrović construction'' d.o.o. Čačak
Булевар Танаска Рајића бр.35, 32000 Чачак
e-mail – milena.pejovic@rmconstruction.co.rs.
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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 11.04.2016.године до 12 часова,
приспеле су, понуде понуђача:
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-33/16
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно, ул.Драгачевска бб, 31205 Севојно – који је носилац;
,,ЦХПУ'' д.о.о. Ивањица, ул.Крајишких бригада бр.11, 32250 Ивањица;
,,Стандард инвест гроуп'' д.о.о. Београд, ул.Генерала Хорватовића бр.58, 11000 Београд

Датум пријема: 11.04.2016.године
Сат: 810 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-34/16
Назив понуђача: ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице
Датум пријема: 11.04.2016.године
Сат: 1115 часова
3.
Број под којим је понуда заведена: 1-35/16
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица – који је носилац;

,,Путеви'' д.о.о. Ивањица, ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица;
,,Хидромонтажа'' д.о.о. Београд, Јужни булевар бр.144/218, 11000 Београд
Датум пријема: 11.04.2016.године
Сат: 1145 часова
Приликом оцењивања понуда проверавана је садржинска исправност достављених доказа за
доказивање испуњавања услова за учешће у предметној јавној набавци, као и других
докумената чије је достављање било обавезно, па су утврђене следеће чињенице:
Сви понуђачи су доставили попуњене, потписане и оверене печатима: обрасце изјава о
испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, обрасце понуда, моделе
уговора и обрасце изјава о независним понудама.
Конкурсном документацијом је одређено у складу са одредбама члана 81. став 4. Закона о
јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), да
је обавезан саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће испостављати ситуације;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
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5) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.
Група понуђача чији је овлашћени члан групе ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно, у саставу понуде
доставила је споразум о заједничком наступу закључен између чланова групе понуђача
привредних друштава ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно, ,,ЦХПУ'' д.о.о. Ивањица и ,,Стандард
инвест гроуп'' д.о.о. Београд, и то бр.127/04 од 08.04.2016.године. Приликом оцењивања њихове
усклађености са одредбама Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, утврђено
је следеће:
1) споразумом је као члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем одређено привредно
друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно;
2) споразумом је одређено да ће за све обавезе на извршењу уговора сваки од понуђача
из групе понуђача заједнички и неограничено солидарно сносити одговорност према
наручиоцу, као и да ће сваки од чланова групе понуђача извести трећину од укупно
уговореног посла.
3) споразумом је као понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор одређено
привредно друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно;
4) споразумом је као понуђач који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења
одређено привредно друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно;
5) споразумом је као понуђач који ће у име групе понуђача испостављати ситуације
одређено привредно друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно;
6) споразумом је као рачун на који ће бити извршено плаћање одређен рачун
привредног друштва ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно бр. 155-22105-43 отворен код
,,Халкбанк'' а.д. Београд;
7) споразумом је као понуђач који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације одређено привредно друштво ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно.
Из наведеног следи да чланови групе понуђача, у споразуму о заједничком наступању, нису
дефинисали обавезе које ће имати сваки учесник у заједничкој понуди приликом извршења
уговора. Група понуђача јесте навела да ће за све обавезе на извршењу уговора сваки од
понуђача из групе понуђача заједнички и неограничено солидарно сносити одговорност према
наручиоцу, међутим, њихове обавезе утврђене на овај начин се подразумевају, јер је одредбом
члана 81. став 7. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да понуђачи који поднесу заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу односно да сваки од понуђача из
заједничке понуде неограничено солидарно одговара за обавезе других чланова групе. Такође,
недовољна је констатација групе понуђача да ће сваки од чланова групе понуђача извести
трећину од укупно уговореног посла, већ чланови групе понуђача морају разрадити до детаља
све обавезе по позицијама из предмера радова и друге обавезе из уговора о јавној набавци,
односно дефинисати које су то обавезе које сваки од понуђача преузима на себе у циљу
успешне реализације предмета јавне набавке. Имајући у виду да је одредбама члана 81. став 4.
тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) предвиђено да споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, обавезно мора да садржи одредбе о опису
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, док споразум чланова
групе понуђача привредних друштава ,,Гранит плус'' д.о.о. Севојно, ,,ЦХПУ'' д.о.о. Ивањица и
,,Стандард инвест гроуп'' д.о.о. Београд бр. 127/04 од 08.04.2016.године, не садржи такве
одредбе, следи да је група понуђача доставила споразум без обавезних података чиме је
повредила одредбе члана 81. став 4. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). С обзиром да Група понуђача чији је
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овлашћени
члан групе "Гранит
плус" д.О.О. Севојно
није доставила
конкурсном
документацијом тражени споразум о заједничком наступу на предвиђени начин, са свим
обавезним подацима из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник
Републике Србије", бр. 124/2012, 1412015 и 68/2015), оцењено је да на овај начин поднета
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити њену стварну садржину, и то
у делу опредељења послова сваког од чланова групе понуђача понаособ за извршење уговора о
јавној набавци, па је у складу са одредбама члана 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 1412015 и 68/2015), понуда
овог понуђача оцењена као неприхватљива.
Група поиуђача чији је носилац "Гранит плус" д.О.О. Севојно чија је понуда одбијена, понудила
је цену од 4.352.355,34 динара без ПДВ-а.
Разматрајући захтев представника групе понуђача чији је носилац привредно друштво
"Грађевинар" д.О.О. Ивањица, да се од понуђача ГП "Стабил-про" д.О.О. Ужице затражи да
поред изјаве достави и друге доказе да испуњава услове за учешће у поступку, наручилац је
нашао да исти није основан, јер у поступку јавне набавке мале вредности у складу са одредбом
члана 79. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службе ни гласник Републике Србије", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), не постоји обавеза наручиоца који је одредио у конкурсној
документацији да се испуњеност свих или појединих услова доказује достављањем изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, да
пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова односно на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Методологија

примене пондера:

Приликом оцењивања понуда које нису одбијене
критеријум најниже понуђене цене:

као неприхватљиве,

РАНГИР АЊЕ ПОНУЂА ЧА ПО ПОНУЂЕНОЈ

примењен је

ЦЕНИ

РЕДНИ
БРОЈ

ПОНУЂАЧ

1.
2.

ГП "СтаБИЛ-П___2_О"
д.О.О. Ужице
Група понуђача чији је носилац "Грађевинар" Д.О.о.Ивањица

..

ПОНУЂЕНА
ЉЕНА
4.332.544,00
4.878.379,50

На основу извршено г 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, 1412015 и 68/2015), донета је одлука да се додели уговор понуђачу чијаје
понуда најповољнија, а то је понуђач ГП "Стабил-про" Д.О.о. Ужице.
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, 1412015 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.

