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ЈКП ,,Комунално''
05 Бр.1-1-1-6-8/17-1
Дана 03.03.2017.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. 1-1-6/17, и то набавке добара – личне заштитне опреме, покренутом
по одлуци бр. 1-1-1-6-1/17 од 10.02.2017.године, доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуде и додели уговора
Партија 1 - набавка радне одеће
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда заведена под бројем 1-30/17 од 24.02.2017.године
понуђача привредног друштва ,,Дам-93'' д.o.o. Горњи Милановац, ул. Рудничка бр.12, јер
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара – радне одеће, понуђачу привредном друштву
,,Libertex'' d.o.o. Ivanjica, ул.Партизанска бр.68, 32250 Ивaњицa, по понуди заведеној под бројем
1-28/17 од 24.02.2017.године, по цени од 743.000,00 динара без пореза на додату вредност, са
местом испоруке – магацином понуђача на адреси: ул.Партизанска бр.68, 32250 Ивањица, чија је
удаљеност 1 километар од Ивањице најкраћим путним правцем државним путем, 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 15 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. 1-1-1-6-1/17
од 10.02.2017.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-1-6/17, и то добара –
личне заштитне опреме.
Укупна процењена вредност износи 1.500.000 динара без пореза на додату вредност, односно
по партијама: Партија 1 - набавка радне одеће, чија је процењена вредност 750.000,00 динара
без пореза на додату вредност; Партија 2 - набавка остале заштитне опреме чија је процењена
вредност 750.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Конкурсном документацијом одређено је да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом економски најповољније понуде са елементима чији би
релативан значај био бодован, на следећи начин:
1. понуђена цена - максимално 70 пондера;
2. трошковна економичност изражена кроз удаљеност магацина понуђача у којем се
врши испорука добара, од Ивањице – максимално 30 пондера.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, упућен је у
електронском облику, на адресе 4 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
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e-mail – dejanminic1974@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. 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 24.02.2017.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
Партија 1 - набавка радне одеће
1.1.
Број под којим је понуда заведена: 1-28/17
Назив понуђача: ,,Libertex'' d.o.o. Ivanjica
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
Датум пријема: 24.02.2017.године
Сат: 1035 часова
1.2.
Број под којим је понуда заведена: 1-30/17
Назив понуђача: ,,Дам-93'' д.o.o. Горњи Милановац
ул. Рудничка бр.12 – 32300 Горњи Милановац
Датум пријема: 24.02.2017.године
Сат: 1155 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 обрасце изјава о испуњености обавезних услова за учешће у
партији 1 поступка јавне набавке, попуњене, потписане и оверене печатима обрасце понуда,
моделе уговора, обрасце изјава о независним понудама, обрасце изјава о материјалу израде и
обрасце изјава о удаљености магацина, доказе о поседовању најмање 10 шиваћих машина,
фотокопије биланса успеха за 2013, 2014. и 2015.годину којима су доказали да су остварили
укупне пословне приходе у износу од најмање 70.000.000,00 динара без ПДВ-а у предметном
периоду, фотокопије извештаја о испитивању материјала израде којима су доказали да
располажу неопходним техничким капацитетом, као и доказе о броју запослених којима су
доказали да имају најмање 10 запослених.
Увидом у јавну базу на званичној интернет страни Акредитационог тела Србије утврђено је да
су тела за оцењивање усаглашености чије су извештаје доставили понуђачи ,,Libertex'' d.o.o.
Ivanjica и ,,Дам-93'' д.o.o. Горњи Милановац, и то: ,,Југоинспект'' а.д. Београд и ,,Textilinspekt''
d.o.o. Beograd, акредитована за испитивање, контролисање и сертификацију захтеваних
материјала за израду радне одеће.
Одредба члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одређује прихватљиву понуду као понуду која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не
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orpaua-iaaa, HHTHycJJOBJbaBanpasa sapy-raoua HJJHočasese noayhaxa H Koja He npenasn H3HOC
npouerseae spe.JJ.HOCTH
jasne aačasxe. l1Majyh11y BHJJ.Y
na je 0.D.JJYKOM
o noxperaa-y nocrymcajasne
aačasxe Mane spe.JJ.HOCTH
6p. 1-1-6/2017, H TOuačasxe JJ.06apa- JJHY.He3auITHTHeonpeve, 05 Ep. 11-1-6-1117 O.D.l 0.02.2017.roJJ.HHe, npoueiseaa spe.JJ.HOCT
naprnje l janae načasxe - Ha6aBKe panae
onehe, onpe.D.eJbeHay nsnocy O.D.750.000,00 JJ.HHapa6e3 nopesa Ha JJ.O)J.azyBpe.JJ.HOCT,
JJ.OKjerronyhav
npHBpeJJ.HO.D.PYillTBO
„.[(aM-93" n.o.o. I'opn.a M11JJaH0BaQ,noaynno ueny y asaocy on 831.400,00
)J.HHapa6e3 nopesa Ha nonary Bpe.JJ.HOCT,
O)J.HOCHO
zra HCTanpenasa H3HOCnpoueiseae Bpe.JJ.HOCTH
jaane Ha6aBKe, nonyna osor noiryhaxa je nenpaxsarn.asa
y OBOM)J.eJJy, na je JJ.OHeTaOJJ.JJyKay
CKJJa)J.yca O)J.pe)J.60MY.JJaHa l 07. CTaB l. 3aKOHa o jaBHHM Ha6aBKaMa („CJJy:>K6eHHrnaCHHK
Peny6JJHKe Cp611je", 6p. 124/2012, 14/2015 H 68/2015).
l1Majyh11y BHJJ.Yna je O.D.np11cneJJHXnouyna caao jenna nonyna npmrnaTJbHBa, HHje yTBpl)11BaH
nojeJJ.HHaY.HH
6poj nonnepa noeyl)aqa sa naprajy l, H y cKJJaJJ.Yca OJJ.pe.D.6aMa
Y.JJaHa107. cras 3.
3aKoHa o jaBHHM Ha6aBKaMa („CJJy:>K6eHHrnacnax Peny6JJHKe Cp611je", 6p. 124/2012, 14/2015 H
68/2015), yrepheno je na cy ncrryiseaa ycJJOBHna ce yrosop JJ.OJJ.eJJH
nonyha-ry Y.Hjaje nonyna
jenaua npaxsarrsnsa O)J.HOCHO
Y.Hjaje noayna čnarospeveaa, Koja HeMa6HTHHXHe)J.OCTaTaKa,
Kojaje
onrosapajyha, Koja He orpanaxaaa, HHTHycJJOBJbaBanpasa HapyY.HOQaHJJHočaaese noayhasa H Koja
He npenasa H3HOCnpouerseae Bpe.JJ.HOCTH
jasae aačasxe, a TOje nouyha-r: „Libertex" d.o.o. Ivanjica,
yJJ.IlapTH3aHCKa6p.68. - 32250 Hsan.ana, xoja je TIOtty)J.HO
cnenehe ycJJOBe:
Ilonyhena nena: 743.000,00 JJ.HHapa6e3 II.[(B-a.
MecTO ncnopyxe JJ.06pa:yJJ.IlapTH3aHCKa6p.68, 32250 Hsaa.aua
YJJ.aJbeHOCTMaraQHHa nonyhaxa:

l KHJJOMeTapO.D.HBaaHQe, HajKpahHM nyTHHMnpaauex

JJ.p)!(aBHHM
rryren.

Fapairran pox: 12 MeCeQHO)J.nana npaaonpenaje npe)J.MeTHHXnofiapa.
PoK ncnopyxe: 15 nana O.D.
JJ.aHanp11jeMacsaxe nojenaaaxue

Hapy1,1611He.

113 CBHXHaBe)J.eHHXpasrrora )J.OHeTaje O)J.JlyKaKao y )J.HCil03HTHBY
np11MeHOMO)J.pe)J.6eY.JJaHal08.
3aKoHa o jaBHHM Ha6aBKaMa („Cny)!(6eHH rnacanx Peny6JJ11Ke Cp611je", 6p. 124/2012, 14/2015 H
68/2015).
YIIYTCTBO O IIPABHOM CPE,lJ;CTBY: Ilporan ose OJJ.JJyKeMO)!(ece no)J.HeTHaaxres sa
3alllTHTYnpasa HapyY.HOQY
uenocpezmov npenajou, rryrev nourre, eJJeKTPOHCKe
rrourre HJJHcpaKCOM,
ys acroapeeeay )J.OCTaBY
KOTIHjeaaxresa Peny6JJH1IKOjKOMHCHjH,HajKaCHHjey poxy O)J.5 nana O.D.
nana očjaarsaaan.a O)J.JJYKe
Ha Iloprany jaBHHX Ha6aBKH,Y3 ynnary TaKCe y H3HOCYO.D.60.000,00
)J.HHapaHa )!(HpOpaxya 6poj: 840-30678845-06.

