1
ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр.1-1-1-6-10/18-1
Дана 24.02.2018.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. 1-1-6/18, и то набавке добара – личне заштитне опреме, покренутом
по одлуци бр. 1-1-1-6-1/18 од 29.01.2018.године, доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуде и додели уговора
Партија 1 - набавка радне одеће
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда заведена под бројем 1-33/18 од 20.02.2018.године
понуђача привредног друштва ,,Вулкан'' д.o.o. Крушевац, ул. Луке Ивановића бр.7, 37000
Крушевац, 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
1-35/18 од 20.02.2018.године, по цени од 260.500,00 динара без пореза на додату вредност, 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 ''Ивањица'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр. 1-1-1-6-1/18 од
29.01.2018.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-1-6/18, и то добара – личне
заштитне опреме.
Укупна процењена вредност износи 1.200.000 динара без пореза на додату вредност, односно
по партијама: Партија 1 - набавка радне одеће, чија је процењена вредност 280.000,00 динара
без пореза на додату вредност; Партија 2 - набавка остале заштитне опреме чија је процењена
вредност 920.000,00 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 добра које је 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 – office@montaznekucegradjevinar.com;
2. Привредном друштву ,,Libertex'' д.о.о. Ивањица,
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
e-mail – libertex@mts.rs,
3. Прoизвoднo-тргoвинскoм друштву ,,Teхнoхeм-микс'' д.o.o. Ивaњицa,
ул. Mићe Maтoвићa бр.7 – 32250 Ивaњицa
e-mail – tehnomiks@mts.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 20.02.2018.године до 10 часова,
приспеле су понуде понуђача:
Партија 1 - набавка радне одеће
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-33/18
Назив понуђача: ,,Вулкан'' д.o.o. Крушевац
ул. Луке Ивановића бр.7 – 37000 Крушевац
Датум пријема: 20.02.2018.године
Сат: 830 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-35/18
Назив понуђача: ,,Libertex'' d.o.o. Ivanjica
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
Датум пријема: 20.02.2018.године
Сат: 910 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 предметне јавне набавке, попуњене, потписане и оверене печатима обрасце
понуда, моделе уговора, обрасце изјава о независним понудама, обрасце изјава о материјалу
израде, доказе о поседовању најмање 10 шиваћих машина, фотокопије биланса успеха за 2014,
2015. и 2016.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 ,,Вулкан'' д.o.o. Крушевац, 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
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. 1-1-6/2018, и то набавке добара – личне заштитне опреме, 05 Бр. 11-1-6-1/18 од 29.01.2018.године, процењена вредност партије 1 јавне набавке - набавке радне
одеће, опредељена у износу од 280.000,00 динара без пореза на додату вредност, док је понуђач
привредно друштво ,,Вулкан'' д.o.o. Крушевац, понудио цену у износу од 301.700,00 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).
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I1MajynH y BH,n:yna je on rrpncrrennx nonyna CaMOjeznra nonyna rrpI1XBaTJbHBa, Hl1je YTBpljHBaH
nojenana-nnr 6poj noanepa notryha-ra sa naprnjy 1, H Y cxnany ca o,n:pe,n:6aMa '-IJIaHa 107. CTaB 3.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6aBKaMa ("CJIy)J(6eHH rnaCHI1K Perry6JIHKe Cpfinje'', 6p. 124/2012, 14/2015 11
68/2015), yrapheno je zra cy acnyrsena
YCJIOBHna ce yrosop ztoztenn notryha-ry '-Il1ja je nonyzta
jenana rrpl1XBaTJbI1BaO,n:HOCHO
'-Il1jaje nonyna 6JIaroBpeMeHa, xoja HeMa 611THHXneztocraraxa, xoja je
onrosapajyha, soja He orpaaa-rasa, HHTI1YCJIOBJbaBanpasa HapY'-IHOlJ,aHJIH 06aBe3e rtonyhaaa 11xoja
He npenaan H3HOCnpouerseae Bpe,n:HOCTI1
jasue Ha6aBKe, a TOje noayhaa: "Libertex" d.o.o. Ivanjica,
YJI·IIapTl13aHcKa 6p.68. - 32250 Haan.aua, xojn je notrynno crrenehe YCJIOBe:
Ilonyhena

uena: 260.500,00

,n:HHapa6e3 II,[(B-a.

POK nnahan,a: 15 zrana ozt rraaa ncnocraarsaa,a
rapaHTHI1 POK: 12 MeCe1J,11
on nana rrpmtonpenaje

csaxor pa-ryna,
npeznrernax

nofiapa.

113 CBI1XHaBe,n:eHHXpasrrora zionera je OMYKa xao y ,n:l1crr03I1THBYrrpl1MeHOM oztpenfie '-IJIaHa 108.
3aKoHa 0 jaBHHM Ha6a03KaMa ("CJIy)J(6eHI1 rnaCHHK Perry6JIHKe Cpfinje'', 6p. 124/2012, 1412015 H
68/2015).
YIIYTCTBO 0 IIPABHOM CPE,I1;CTBY: Ilporns oaeeonnyxe
MO)J(e ce rrozmera 3aXTeB sa
3allITHTYrtpasa napy-raouy nerrocpezmoa npenajov, rryrext nourre, eJIeKTpOHcKe nourre I1JII1<paKcoM,
ys ncronpeneay
ztocrasy xonnje 3aXTeBa Perry6JII1'-IKoj KOMI1Cl1jl1,aajxacnnje y pOKY on 5 ,n:aHa on
nana ofijasrsaaan,a onnyxe na IIopTaJIY jaBHI1X Ha6aBKH, ya ynnary raxce y 113HOCYo,n: 60.000,00
,n:I1Hapana )J(I1POpa-ryn 6poj: 840-30678845-06.
.

