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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-9-7/17-2
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 одбијању понуде и додели уговора
Партија 2 - набавка радова на изградњи наставка крака 2 водоводне мреже у насељу Дубрава

ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда заведена под бројем 1-121/17 од 29.09.2017.године
групе понуђача чији је носилац привредно друштво ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, ул.Бошка
Петровића бр.28, 32250 Ивањица, у поступку јавне мале вредности бр. 1-3-9/17, и то радова на
изградњи наставка крака 2 водоводне мреже у насељу Дубрава, јер прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи наставка крака 2 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 1.848.992,00 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
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.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 29.09.2017.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
Партија 2 - набавка радова на изградњи наставка крака 2 водоводне мреже у насељу Дубрава
2.1.
Број под којим је понуда заведена: 1-119/17
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
,,Domextra'' d.o.o. Užice, Росуље бр.17, 31000 Ужице – који је носилац;
,,Пословност'' д.о.о. Ниш, ул.Генерала Транијеа бр.1а, 18000 Ниш
,,Сложна браћа Зоран и Неле'' д.о.о. Дрмановићи, Огранак ,,Путеви – Златар'',
Дрмановићи бб, 31320 Нова Варош
Предузетник Михаило Вукајловић, који послује под пословним именом ,,Хидро
мимонт'' Ужице, ул.Проте Милана Ђурића бр.10, 31000 Ужице.
Датум пријема: 29.09.2017.године
Сат: 1130 часова
2.2.
Број под којим је понуда заведена: 1-120/17
Назив понуђача: ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице
Датум пријема: 29.09.2017.године
Сат: 1135 часова
2.3.
Број под којим је понуда заведена: 1-121/17
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;
Датум пријема: 29.09.2017.године
Сат: 1150 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 изјаве о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке, попуњене, потписане и оверене печатима обрасце понуда, моделе
уговора и обрасце изјава о независним понудама.
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
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке. Имајући у виду да је Одлуком о покретању поступка јавне
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Ha6aBKe Mane Bpe,n;HOCTH6p. 1-3-9/2017, Ha6aBKe panosa na asrpana,a HaCTaBaKa xpaxosa 1 H 2
BO,n;OBo,n;HeMpe)l(e y HaCeJbY ,l(y6paBa, 05 Ep.I-1-3-9-1I17
on 18.09.2017.ro,n;HHe, npouersena
spezmocr napraje 2 - Ha6aBKe panosa na asrpamsa HaCTaBKa xpaxa 2 BO,n;OBo,n;He
Mpe)l(e Y HaCeJbY
,l(y6paBa, onpenersena Y H3HOCYon 2.100.000 ztanapa 6e3 nopesa aa ztonary spenaocr, zrox je rpyna
noayhaxa qHjH je nocarrau npnspenao ,n;PYillTBO"rpaljeBHHap" ,n;.O.O.I1BalhHL(a noaynana ueay Y
H3HOCYon 2.486.123,00 zranapa 6e3 nopesa aa nonary spezmocr, O,n;HOCHO
,n;a HCTa npenasa H3HOC
nponeiseae spemrocra jasne Ha6aBKe, noayna osor norryhaxa je HenpHXBaTJbHBa Y OBOM,n;eJIY,na je
norpefiao ztouera oztnyxa Y cxnany ca o,n;pe,n;6oMxnaaa 107. CTaB 1. 3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa
("CJIy)l(6eHH rJIaCHHKPeny6JIHKe Cpfiaje", 6p. 124/2012, 1412015 H 68/2015).
I1MajynH y BH,n;yna cy npeocrane
noayne oueiseae npUXBaTJbHBHMa, asapureno
noayna y cxnazry ca KpHTepHjYMoMHajHH)I(e rroayheae ueae:

je panrapan.e

PAHTHPAffiEnOHYnAqAnOnOHYnEHOJ~EHH
PE.LJ:HlI
nOHYnAq
6POJ
1.
Tpyna noayhaxa qHiH .ie uocanau "Domextra"
2.
rn "CTa6wr-npo" ,n;.O.O.Y)I(HL(e

nOHYllEHA
~EHA
d.o.o. Uzice

1.848.992,00
1.953.986,00

Ha OCHOBYH3BpilleHor panrnpassa
no KpHTepHjyMY HajHH)I(e nonyheue uene, H y cxnany ca
ozrpenfiaaa -maaa 107. CTaB 3. 3aKOHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("CJIy)l(6eHH rJIaCHHK Peny6JIHKe
Cpfiaje", 6p. 124/2012, 14/2015 H 68/2015), ztoaera je oztnyxa ,n;ace noztena yrosop noayhaxy qHja je
nonyna aajrroaorsnaja, a TOje rpyna nouyhasa qHjHje HOCHJIaL("Domextra" d.o.o. Uzice.
113 CBUXuaseneaax paanora zionera je OAJIYKaxao y ,nHcn03HTHBYnpHMeHOM o,npe,n6e qJIaHa 108.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("Cny)l(6eHH rnaCHHK Peny6JIHKe Cpfiaje", 6p. 124/2012, 1412015 H
68/2015).

YDYTCTBO 0 DPABHOM CPE,l1;CTBY:
Ilporas
OBe onnyxe MO)l(e ce nozmera saxres sa
saurrary npasa HapyqHOQY nenocpezmoa npenajov, nyrev nourre, eJIeKTpOHCKenourre HJIH<i>aKcoM,
ys HCTOBpeMeHy,n;OCTaBYxormje aaxresa Perrytimoucoj KOMHCHjH,aajxacnaje y pOKY on 5 nana on
ztana o6jaBJbHBalha onnyxe na Iloprany jasmrx Ha6aBKH, ys ynnary TaKce y H3HOCYon 60.000,00
,nHHapa aa )l(HPOpasya 6poj: 840-30678845-06.

