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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр.1-1-1-6-13/18
Дана 02.03.2018.године
Ивањица
На основу члана 150. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике
Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 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
ПРЕДУЗЕЋЕ СЕ активности на закључењу уговора о јавној набавци у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 1-1-6/18, и то набавке добара – личне заштитне опреме, партија 2 - остала
заштитна опрема, са понуђачем привредним друштвом ,,Teхнoхeм-микс'' д.o.o. Ивaњицa, ул.
Mићe Maтoвићa бр.7, 32250 Ивaњицa, у складу са понудом заведеном под бројем 1-36/18 од
20.02.2018.године, чија цена износи 912.280,00 динара без пореза на додату вредност, са роком
плаћања од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна, гарантним роком од 12 месеци од
дана примопредаје предметних добара и роком испоруке од 2 дана од дана пријема сваке
појединачне наруџбине, пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права који је
поднео понуђач привредно друштво ,,Дрикер" д.о.о. Београд, ул.Ловћенска бр.3, 11030 Београд,
из разлога што би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду и пословању
наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке.
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.
Набавка је обликована у две партије, а процењена вредност друге партије износи 920.000,00
динара без пореза на додату вредност.
Одлуком о одбијању понуда и додели уговора 05 Бр.1-1-1-6-10/18-2 од 24.02.2018.године, у
партији 2 предметне јавне набавке - остала заштитна опрема, одбијене су као неодговарајуће и
неприхватљиве: понуда заведена под бројем 1-34/18 од 20.02.2018.године понуђача привредног
друштва ,,Дрикер" д.о.о. Београд, ул.Ловћенска бр.3, 11030 Београд; и понуда заведена под
бројем 1-37/18 од 20.02.2018.године понуђача привредног друштва ,,Граком-пром" д.о.о.
Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица; због битних недостатака односно из
разлога што не испуњавају све техничке спецификације односно из разлога што понуђачи нису
доказали да испуњавају додатне услове за учешће у поступку јавне набавке односно њихове
понуде садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуда и
није могуће упоредити их са другим понудама. Истом одлуком додељен је уговор о јавној
набавци добара – остале заштитне опреме, понуђачу привредном друштву ,,Teхнoхeм-микс''
д.o.o. Ивaњицa, ул. Mићe Maтoвићa бр.7, 32250 Ивaњицa, по понуди заведеној под бројем 136/18 од 20.02.2018.године, по цени од 912.280,00 динара без пореза на додату вредност, са
роком плаћања од 45 дана од дана испостављања сваког рачуна, гарантним роком од 12 месеци
од дана примопредаје предметних добара и роком испоруке од 2 дана од дана пријема сваке
појединачне наруџбине.
Дана 28.02.2018.године, понуђач ,,Дрикер" д.о.о. Београд, ул.Ловћенска бр.3, 11030 Београд,
благовремено је поднео захтев за заштиту права наводећи да је у понуди доставио све тражене
атесте и да су неосноване констатације у записнику о отварању понуда да понуђач није
доставио наведене документе.
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)J;aHa 02.03.20 18.I'O)1,IlHe,KOMllcllja sa jasny Ha6aBKY y rrpe)1,MeTHOMrrocrynxy, ca-maana je O)1,rOBOp
Perry6JIIIIfKoj KOMllclljn y KojeM ce nsjacaana
na CBe HaBO)1,e 3aXTeBa sa sanrnrry
npasa II
npanpeunna
sa )1,OCTaBY,(OMrrJIeTIf)')1,OKYMeHTa~lljy113rrocrymca jasue Ha6aBKe, pana onnynaaan,a 0
3aXTeBYsa sanmrry rrpaBU:
O)1,pe)1,60M IfJIaHa 158. CTaBOBlf 1, 3. If 4. 3aKoHa 0 jaBHIIM Ha6aBKaMa ("CJIy)!(6eHll rnacn IlK
Perry6JIIIKe Cp611je", 6p. 12412012, 14/2015 II 68/2015), npornrcaao je na je Perrytinasxa KOMlfcllja
)1,Y)!(Hazra 0 3axTeBY sa saurnrry npasa onnysn pemea.esr y pOKY 0)1, 20 ztana 0)1, zrana npajesra
KOMrrJIeTHe)1,OKYMeHTa~lfjenorpefine sa yraphasan,e
IfllI-heHIIIfHOrcraa.a II O)1,JIYIflfBaI-he,
O)1,HOCHO
)1,a
ce npenjrerna POK, 113Y3eTHo,y napo-urro onpasnamoa crrysajesaaa,
MO)!(enpozryzorra sa 15 nana, 0
IfeMYce ys 06pa3JIO)!(eI-he rtponyzcersa poxa, ofianeurrasajy nO)1,HOCllJIa~3aXTeBa II napyxanau, xao If
)1,a je Perryfina-nca KOMlfcllja )1,Y)!(Hazra O)1,JIyKy )1,OCTaBll napy-morry,
nO)1,HOCIIO~ 3aXTeBa II
113a6paHoM nonyha-ry y pOKY0)1,ner nana 0)1,nana )1,OHOUleI-ha.
Y naprnjn 2 npeznierne jasne Ha6aBKe npenanhena je Ha6aBKa OCTaJIe saumrrne onpexre y xojy ce
cspcrasajy:
3aUlTIITHe pyxasane
()1,e6Jblf CJIoj narexca),
3aUlTIITHe pysasmre
311MCKe (IlBl..I,),
saurnrrne
pyxasane
(nyranxe - IlBl..I,), unnene nJIIITKe, uarrene )1,y60Ke, unnene rrJIIITKe (ca
MeTaJIHOM3aUlTIITOM), unrrene )1,y60Ke (ca MeTaJIHOM3aUlTIITOM), IfIl3Me, Iflf3Me (1l3Ha)1,KOJIeHa),
KJIOMrre,cnmanaa npcrryx, 3aUlTlfTHIi UlJIeM, 3aUlTIITHe naosape, 3aUlTIITHOO)1,eJIO(IlBl..I,), xafianaua
xnuma, Kana 3IiMCKa, Kana panna If naTIIKe rrJIIITKe. Pazm ce 0 onpexra sa JIIIIfIf)' 3aUlTlfTY na pany
xoje sanocnena Mopajy zta xopncre aa pa)1,HOMMecry If y pazmoj OKOJIlfHll, O)1,HOCHOnpllJIlfKOM
ofiaarsatsa rrOCJIOBaIf pamurx axrnsuocrn,
na KojllMa ce orracaocrn If urrernocra,
O)1,HOCHO
pll3lf~1l
0)1,HaCTaHKa nospena II ourrehea,a sztpasrsa, He Mory OTKJIOHlfTlfuna Y )1,OBOJbHOjMepll CMaI-hllTll
rrpIiMeHOM rexmrncax,
TeXHOJIOUlKlfX,opranaaarmouax
If ztpyrax Mepa y 06JIaCTlf 6e36e)1,HOCTll II
sztpanrsa na party. He)1,OCTaTaK onpeve nosehao 6Ii pmmc 0)1, HaCTaHKa rrospena If onrrehen.a
aapasn,a, )1,OKy HeKlfM cnysajesaaa
360r He)1,OCTaTKarroje~IlHe onpeve MO)!(erta nacryna Ii CMpTHI1
llCXO)1,KO)1,3arrOCJIeHOrxoja parnr na pa)1,HOMMecry ca nosehaaau PIl311KOM.
O)1,pe)1,6aIfJIaHa 150. CTa)',2. 3aKoHa 0 jaBHIIM Ha6aBKaMa ("CJIy)!(6eHlf rnacnmc Perry6JIIIKe Cpfiaje",
6p. 124/2012, 14/2015 II 6312015), npensaha na O)1,rOBOpHonaue napysnoua MO)!(e)1,OHem O)1,JIyKyna
napynanau npenysve aKTIIBHOCTlfna 3aKJbYIfeI-hYyrosopa 0 jaanoj nafiasrm npe )1,OHOUleI-haO)1,JIYKe0
nO)1,HeTOM3axTeBY sa aanmrry rtpasa, xana 6lf sanpacasaa,e aKTIIBHOCTIiaapysnoua y nocrynxy jasne
Ha6aBKe, O)1,HOCHO
y 113BpUleI-hYyrosopa 0 jasnoj Ha6aB~1l npoY3poKOBaJIO nenmce reurxohe y parry
lfJII1 rrOCJIOBaI-hYnapyxaoua
xoje cy necpaavepae
Bpe)1,HOCTlfjasne Ha6aBKe, a xoja Mopa 6IiTll
otipasnozceaa.
C jenae crpaae, IIMajynlf y BI1)1,y)1,a nocryrrax 3aUlTIITe npasa ca POKOM)1,OCTaBeKOHaIfHe onrryxe
MO)!(ena norpaje 40 ztaaa, a C ztpyre crpane, neaeha zta nocroja HeO)1,JIO)!(Hanorpefia sa Ha6aBKoM
OCTaJIesaurrarne onpexre xoja je neo napraje 2 npermertre janne Ha6aBKe, 360r He)1,OCTaTKasannxa
onpexre KO)1,napy-moua. onnaran.e saxrsyxeu,a yrosopa 0 jasnoj nafiaaua rrOCJIe)1,OHOUleI-haO)1,nYKe0
rrO)1,HeTOM
3axTeBY sa saurnrry npasa, npnaopano 6lf aapy-mona na npexnne ofiaarsan.e KOMYHaJIHIiX
)1,enaTHOCTI1,jep He 6lf GIIO Y MorynHocTI1 )1,a 06e36e)1,lf 3aUlTllry 3anOCJIeHIIMa 0)1, orraCHOCTll 11
UlTeTHocTIi, O)1,HOCHO
plf3l'lKa 0)1, HaCTaHKa rrospena II ourrehen,a snpaan,a, UlTO 6lf narse 113a3BaJIO
necarnennae
rrocnennue rro CTaHOBHlfKeorrurrane Hsarsaue, Y311Majynll y 06311p IflfI-heHll~ )1,aje
npenysehe OCHOBaHOsa ofianrsan,e )1,eJIaTHOCTll:cnafinesaa,a BO)1,OMsa rmhe, ozrsohen,a ornazmax
BO)1,a, ynpasrsarsa
KOMYHaJIHlfM OTna)1,OM, ynpaarsaisa
rpofirsnaa
II caxpan.asarsa,
norpefiue
)1,enaTHOcTIi, ynpaarsaisa
jaBHlfM napxaparnmrraaa,
ynpanrsaa.a
najanava,
ozrpxcasaa,a yrtnua Ii
rryresa, onpxcaaaa,a
IflfcTone na nospuraaaaa
jasne naxieue II onpzcaaaa,a jasaax
seneaax
nospmaaa, O)1,HOCHO
CTBOPllJIOnpe)1,YCJIOBesa yrpoxcasatse )!(IlBOTaIf snpaarsa CTaHOBHIIKaonnrrnae
Haan.ane, ann II MeTeplfjaJIHY UlTery y Bpe)1,HOCTll0)1, amne MllJIIIOHa )1,I1Hapa, rra je napy-nrnau
O)1,JIYIflfO
xao y )1,IlCn03lfTIIBYnpaaea.yjyhn
0)1,pe)1,6yIfJIaHa 150. CTaB 2. 3aKoHa 0 jaBHIIM Ha6aBKaMa
("CJIy)!(6eHI1 rnacn 11KPerry6JIIIKe Cp6I1je", 6p. 12412012, 1412015 If 68/2015).

