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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр.1-1-1-5-7/18
Дана 21.02.2018.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. 1-1-5/18, и то набавке добара – водоводног материјала, покренутом
по одлуци бр. 1-1-1-5-1/18 од 26.01.2018.године, доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуде и додели уговора
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда заведена под бројем 1-28/18 од 09.02.2018.године
понуђача ,,Грaкoм-прoм" д.o.o. Ивaњицa, ул.Бошка Петровића бр.28, у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 1-1-5/18, и то набавке добара – водоводног материјала, јер прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара – водоводног материјала, понуђачу
привредном друштву ,,Хидрокомерц'' д.о.о. Лучани, ул. Др Драгише Мишовића б.б. - 32240
Лучани, по понуди заведеној под бројем 1-29/18 од 09.02.2018.године, по цени од 1.941.670,90
динара без пореза на додату вредност, са роком плаћања од 45 дана од дана испостављања
сваког рачуна, и гарантним роком од 12 месеци од дана примопредаје предметних добара.
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'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр. 1-1-1-5-1/18 од
26.01.2018.године, покренуло је поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-1-5/18, и то
добара – водоводног материјала.
Процењена вредност јавне набавке износила је 3.500.000 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 да испуњавају техничке и кадровске услове за испоруку добара која су
предмет јавне набавке, и то привредним друштвима:
1. Привредном друштву ,,Грaкoм-прoм" д.o.o. Ивaњицa
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – priprema@montaznekucegradjevinar.com;
2. Привредном друштву ,,Хидрокомерц'' д.о.о. Лучани
ул. Др Драгише Мишовића б.б., 32240 Лучани
e-mail – hidrokomerc@mts.rs;
3. Привредном друштву ,,Еволва'' д.о.о. Пожега
ул.Николе Пашића бр.75 - 31210 Пожега
e-mail – cedomir.sojic@evolva.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 09.02.2018.године до 12 часова,
приспеле су, понуде понуђача:
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-28/18
Назив или шифра понуђача: ,,Грaкoм-прoм" д.o.o. Ивaњицa
ул.Бошка Петровића бр.28 - 32250 Ивањица
Датум пријема: 09.02.2018.године
Сат: 1100 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-29/18
Назив или шифра понуђача: ,,Хидрокомерц'' д.о.о. Лучани
ул. Др Драгише Мишовића б.б. - 32240 Лучани
Датум пријема: 09.02.2018.године
Сат: 1120 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 и додатних услова за
учешће у поступку предметне 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
набавке мале вредности бр. 1-1-5/2018, и то набавке добара – водоводног материјала, 05 Бр. 1-11-5-1/18 од 26.01.2018.године, процењена вредност јавне набавке водоводног материјала,
опредељена у износу од 3.500.000 динара без пореза на додату вредност, док је понуђач
привредно друштво ,,Грaкoм-прoм" д.o.o. Ивaњицa, понудио цену у износу од 4.609.221,00
динара без пореза на додату вредност, односно да иста прелази износ процењене вредности
јавне набавке, понуда овог понуђача је неприхватљива у овом делу, па је донета одлука у
складу са одредбом члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Имајући у виду да је од приспелих понуда само једна понуда прихватљива, није утврђиван
појединачни број пондера понуђача, и у складу са одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), утврђено
је да су испуњени услови да се уговор додели понуђачу чија је понуда једина прихватљива
односно чија је понуда благовремена, која нема битних недостатака, која је одговарајућа, која
не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, а то је понуђач: ,,Хидрокомерц'' д.о.о. Лучани, ул. Др
Драгише Мишовића бб, који је понудио следеће услове:
Понуђена цена: 1.941.670,90 динара без ПДВ-а.
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања сваког рачуна.
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Fapaarua

POK: 12 MeCelJ,H on ztana npnaonpenaje

rrpemreraax .n:06apa.

Hs CBlIX nanenenax pasnora nonera je oMYKa xao Y .n:Hcno3HTHBY npHMeHoM onpentie '-IJIaHa 108.
3aKoHa 0 jaBHI1M Hl:)5aBKaMa ("CJIY:>K6eHH maCHHK Peny6JIHKe Cpfiaje", 6p. 124/2012, 1412015 H
68/2015).
YllYTCTBO 0 IIPABHOM CPE,l1;CTBY: IIpoTHB OBe oztnyxe MO)l(e ce noznrern 3aXTeB sa
3allITHTy npasa napyxaony
nenocpeznroa
npeztajoxr, rryrev nourre, eJIeKTpOHCKe nourre HJIH <paKCOM,
ys I1CTOBpeMeHY .n:OCTaBYxonnje 3aXTeBa Peny6JIHQKoj KOMHCHjH, najxacnaje
Y pOKY on 5 nana on
ztana o6jaBJbHBaIba o.n:JIYKe na IIoPTaJIY jaBHlIX Ha6aBKH, ya ynnary raxce y H3HOCY on 60.000,00
znmapa na )KHPO pa-ryu 6poj: 840-30678845-06.

