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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-9-7/17-1
Дана 29.09.2017.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. 1-3-9/17, и то набавке радова на изградњи наставака кракова 1 и 2
водоводне мреже у насељу Дубрава, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-9-1/17 од
18.09.2017.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Партија 1 - набавка радова на изградњи наставка крака 1 водоводне мреже у насељу Дубрава

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи наставка крака 1 водоводне
мреже у насељу Дубрава, групи понуђача чији је носилац привредно друштво ,,Domextra'' d.o.o.
Užice, Росуље бр.17, 31000 Ужице, по понуди заведеној под бројем 1-119/17 од
29.09.2017.године, по цени од 1.367.910,00 динара без пореза на додату вредност, са роком
завршетка радова од 60 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 ''Ивањица'' Ивањица, ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-3-9-1/17
од 18.09.2017.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-9/17, и то радова на
изградњи наставака кракова 1 и 2 водоводне мреже у насељу Дубрава.
Укупна процењена вредност износила је 3.900.000 динара без пореза на додату вредност,
односно по партијама: Партија 1 - набавка радова на изградњи наставка крака 1 водоводне
мреже у насељу Дубрава, чија је процењена вредност 1.800.000 динара без пореза на додату
вредност; Партија 2 - набавка радова на изградњи наставка крака 2 водоводне мреже у насељу
Дубрава, чија је процењена вредност 2.100.000 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 ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице
ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице
e-mail – stabilpro@open.telekom.rs;
2. Привредном друштву ,,Путеви" д.о.о. Ивањица
ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица
e-mail – office@putevi-ivanjica.rs;
3. Привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – priprema@montaznekucegradjevinar.com.
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.
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,l1;0 HCTeKa poxa sa nozmourea,e
npncnene cy nOH)'.D.enonyhasa:
Ilaprnja

nOH)'.D.a, O.D.HOCHO.D.Oztaaa

29.09.2017.ro.D.HHe

.D.O 12 xacosa,

1 - Ha6aBKa panosa na H3rpa.D.IhH HaCTaBKa xpaxa 1 BO.D.OBO.D.He
Mpe)J(e y HaCeJbY .lJ:y6paBa
l.l.
Bpoj non KOjHMje nOH)'.D.asanenena: 1-119/17
Ha3HB noayhasa:
Tpyna noayhasa qHjH cy qJIaHOBH rpyne:
.Domextra'' d.o.o. Uzice, Pocyrse 6p.17, 31000 Y)J(Hl.J,e- KOjHje HOCHJIal.J,;
"IIOCJIOBHOCT" .D..O.O. HHIlI, yn.I'enepana
Tpannjea 6p.1a, 18000 HHIlI
"CJIo)J(Ha fipaha 30paH H HeJIe" .D..O.O • .lJ:pMaHoBHnH, Orpaaax "IIYTeBH - 3JIamp",
.lJ:pMaHoBHnH 66, 31320 HOBa Bapoui
IIpe.D.Y3eTHHK MHXaHJIO BYKajJIOBHli, KOjH rrocnyje non nOCJIOBHHMHMeHOM "XH.D.PO
MHMOHT"Y)J(Hl.J,e,YJI.IIpoTe MHJIaHa 'hypaha Sp.Iu, 31000 Y)J(Hl.J,e.
,l1;aryM nfHjeMa: 29.09.2017.ro.D.HHe
CaT: 111... sacoaa
l.2.
Bpoj non KOjHMje nOH)'.D.asaseneaa: 1-120/17
Ha3HB noayhasa: rII "Cm6HJI-npO" .D..O.O. Y)I(Hl.J,e,YJI. Parapcxa 6p.152, 31000 Y)I(IH.\e
,l1;aryM npajesra: 29.09.2017.ro.D.HHe
CaT: 1112.qaCOBa
l.3.
Bpoj non KojHMje nOHY.D.asaseneaa: 1-121117
Ha3HB noayhasa:
Tpyna noayhaxa qHjH cy lJ,[IaHoBH rpyne:
"fpaljeBHHap"

A.O.O. Hsaisaua, yn.Boursa Ilerposaha 6p.28, 32250 Hsarsaua - KOjHje HOCHJIau;

"IIYTeBH" n.o.o. Hsaa.aua, YJI.JaBopcKa 6p.55, 32250 HBaIhHl.J,a;
,l1;aryM nfHjeMa: 29.09.2017.ro.D.HHe
.
CaT: 11L sacoaa
HMajynH y BH.D.Yna cy CBe nOH)'.D.e ouersene npHXBaTJbHBHMa, asspmeno
cKJIa.D.Yca KpHTepHjYMoM HajHH)J(e nonyheae neue:
PE.l1.HH
6POJ

l.
2.
3.

je panrapan,e

nOHYllA"lI
Tpyna noayha-ra lJHjHje HOCHJIal.J,"Domextra" d.o.o. Uzice
rII "CTa6HJI-npO" .D..O.O. Y)J(Hl.J,e
Tpyna rtouyhasa qHjH je HOCHJIal.J,"rpal)eBHHap" .D..O.O. HBaIhHl.J,a

nOH)'.D.a Y

nOHYllEHA
UEHA
l.367.910,00
1.570.650,00
l.798.730,00

Ha OCHOBY mapurenorpaarapaisa
no KpHTepHjyMY HajHH)J(e nouyhene
ueae, H y CKJIa.D.Yca
0.D.pe.D.6aMa xnaaa 107. CTaB 3. 3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("Cny)J(6eHH maCHHK Peny6JIHKe
Cpfiaje'I.fip. 124/2012, 1412015 H 68/2015), zroaera je oztrryxa na ce .D.O.D.eJIH
yrosop nouyhaxy qHjaje
nOH)'.D.auajnosorsnaja, a TOje rpyna nonyhaxa qHjHje HOCHJIal.J,"Domextra" d.o.o. Uzice,
H3 CBHX HaBe.D.eHHXpasnora .D.OHeTaje o.D.JIYKaxao y .D.HCn03HTHBYnpHMeHoM 0.D.pe.D.6e1JJIaHa 108.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("Cny)J(6eHH maCHHK Peny6JIHKe Cpfiaje", 6p. 124/2012, 1412015 H
68/2015).
YTIYTCTBO
0 lIPABHOM
CPE~CTBY:
IIpOTHB OBe O.D.JIYKeMO)J(e ce nO.D.HeTH 3aXTeB sa
3aIlITHry npasa aapysaouy
HenOCpe.D.HOMnpenajoa, nyrev nOIlITe, eJIeKTpOHCKe nourre HJIH cpaKCOM,
ys HCTOBpeMeH)' .D.OCTaBYxonaje 3aXTeBa Peny6JIH1JKoj KOMHCHjH, najxacaaje
y pOKY O.D.5 nana O.D.
naua 06jaBJbHBalha o.D.JIYKeaa Iloprany jaBHHX Ha6aBKH, ys ynnary 'raxce y H3HOCY O.D.60.000,00
znmapa na )J(HPO pa-ryn 6poj: 840-30678845-06.

