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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-2-8/17
Дана 14.07.2017.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. 1-3-2/17, и то набавке радова на текућем одржавању и санацији
уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-21/17 од 30.06.2017.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци радова на текућем одржавању и санацији уличних
инсталација водовода и канализације у Ивањици, групи понуђача чији је носилац привредно
друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица, по понуди
заведеној под бројем 1-77/17 од 14.07.2017.године, по цени од 4.998.350,00 динара без пореза на
додату вредност, са гарантним роком од 2 године од дана примопредаје радова.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права у складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Образложење
ЈКП ''Ивањица'' Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-3-2-1/17
од 30.06.2017.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-2/17, и то радова на
текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици.
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:
1. Привредном друштву ,,Путеви" д.о.о. Ивањица
ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица
e-mail – office@putevi-ivanjica.rs;
2. Привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – priprema@montaznekucegradjevinar.com;
3. Привредном друштву ,,Први септембар'' д.о.о. Ивањица
ул. Вукадина Стојановића бр.5, 32250 Ивањица
e-mail – prviseptembar@mts.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 14.07.2017.године до 12 часова,
приспела је понуда групе понуђача чији су чланови групе: ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица,
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица – који је носилац и ,,Путеви" д.о.о. Ивањица,
ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица.
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HMajytlH y BH)],y zra je npucnena
CaMO jenna nonyzia xoja je npI1XBaTJbHBa, HHje YTBpljHBaH
nojemmaxaa
6poj nonnepa noayhaxa, H y CKJIa)J,yca 0)]'pe)]'6aMa 'IJIaHa 107. CTaB 3. 3aKoHa 0 jaBHHM
Ha6aBKaMa ("CJIy)K6eHH maCHHK Peny6JIHKe Cpfinje", 6p. 124/2012, 1412015 H 68/2015), nonera je
O)]'JIyKana ce nonenn yrosop nOHYlja4Y 4Hja je nOHY)],ajezmna npncnena H npI1XBaTJbHBa, a TO je
rpyna noayhasa
4HjH cy 'InaHOBH rpyne: "rpaljeBHHap" )],.0.0. Hnan.mta, yn.EOlIIKa Ilerposaha
6p.28, 32250 Hsaa.aua - KOjHje HOCHnaI.\H "IIYTeBH" )],.0.0. Hsarsaua, yn.Jasopcxa 6p.55, 32250
Hsaa.aua.
H3 CBHXHaBe)],eHHXpaanora )],OHeTaje O)J,J1YKaxao y )],Hcn03HTHBYnpHMeHoM onpenfie -maaa 108.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("CJIy)K6eHH maCHHK Perryfinuxe Cpfiaje", 6p. 124/2012, 1412015 H
68/2015).
YIlYTCTBO 0 IIPABHOM CPE,II;CTBY: IIpoTHB OBe O)]'JIyKe MO)Ke ce TIO)],Hem 3aXTeB sa
aaumrry npana HapY4HOI.\y aenocpenaov
npenajoxr, nyrea nOlIITe, eneKTpOHCKe nOlIITe HnH <i>aKcoM,
ys HCTOBpeMeHY)],OCTaBYxormje 3aXTeBa Perryfinaxxoj KOMHCHjH,najxacaaje y pOKY 0)], 5 ztaaa 0)],
naua 06jaBJbHBalha onnyxe ua Iloprany jasanx Ha6aBKH, ys ynnary raxce y I13HOCY0)], 60.000,00
zmaapa aa )KHPOpa-ryn 6poj: 840-30678845-06.

