1
ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-1-10/18
Дана 20.06.2018.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. 1-3-1/18, и то набавке радова на текућем одржавању и санацији
уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-11/18 од 25.05.2018.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци радова на текућем одржавању и санацији уличних
инсталација водовода и канализације у Ивањици, понуђачу предузетнику Михаилу Вукајловићу
из Ужица, који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'', ул.Милана Ђурића бр.10,
31000 Ужице, по понуди заведеној под бројем 1-57/18 од 11.06.2018.године, по цени од
805.100,00 динара без пореза на додату вредност, са 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'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-3-1-1/18 од
25.05.2018.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-1/18, и то радова на
текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици.
Процењена вредност јавне набавке износила је 1.400.000 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:
1. Привредном друштву ,,Путеви" д.о.о. Ивањица
ул.Јаворска бр.55, 32250 Ивањица
e-mail – office@putevi-ivanjica.rs;
2. Привредном друштву ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – office@montaznekucegradjevinar.com;
3. Привредном друштву ,,Први септембар'' д.о.о. Ивањица
ул. Вукадина Стојановића бр.5, 32250 Ивањица
e-mail – prviseptembar@mts.rs.
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 11.06.2018.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
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1.
Број под којим је понуда заведена: 1-56/18
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: 11.06.2018.године
Сат: 1045 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-57/18
Назив понуђача: Предузетник Михаило Вукајловић из Ужица
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'' Ужице
ул.Милана Ђурића бр.10, 31000 Ужице
Датум пријема: 11.06.2018.године
Сат: 1135 часова
У току поступка оцене понуда достављених од стране понуђача у предметном поступку јавне
набавке, уочена је рачунска грешка у збиру вредности свих радова у понуди понуђача
предузетника Михаила Вукајловића из Ужица, који послује под пословним именом ,,Хидро
мимонт''.
Множењем свих количина и јединичних цена по позицијама из предмера и предрачуна, а затим
сабирањем тако утврђених производа по свакој позицији, утврђено је да збир вредности свих
радова износи 805.100,00 динара без пореза на додату вредност, док је понуђач у пољу укупне
вредности свих радова унео износ од 800.600,00 динара без пореза на додату вредност.
На основу детаљног сагледавања свих унетих вредности по позицијама у предмеру и
предрачуну радова, као и збирних вредности по појединим врстама радова, закључено је да је
понуђач, приликом израчунавања збира вредности свих радова, пропустио да као сабирак унесе
нумерички податак вредности зидарских радова у износу од 4.500,00 динара без пореза на
додату вредност.
Имајући у виду да је одредбом члана 93. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да је у случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна јединична цена, односно да се множењем свих јединичих
цена које је понуђач уписао у обрасцу предмера и предрачуна радова на текућем одржавању и
санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, са процењеним
количинама, добија укупна вредност свих радова у износу 805.100,00 динара, било је потребно,
уз сагласност понуђача, извршити исправку укупне понуђене цене радова.
Понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под пословним именом
,,Хидро мимонт'', позван је дана 13.06.2018.године да се у року од 2 дана од дана пријема
позива изјасни да ли прихвата да се изврши исправка његове укупне понуђене цене радова тако
да укупна понуђена цена радова, уместо 800.600,00 динара без пореза на додату вредност,
износи 805.100,00 динара без пореза на додату вредност.
Понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под пословним именом
,,Хидро мимонт'', примио је позив на изјашњење дана 15.06.2018.године, а дана
18.06.2018.године, односно првог радног дана по пријему позива, доставио је изјашњење којим
се сагласио да се изврши предложена исправка рачунске грешке.
Утврђено је да су сви понуђачи за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, као доказ доставили
Изјаве, којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном
документацијом.
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Извршено је рангирање понуда у складу са критеријумом најниже понуђене цене:
РАНГИРАЊЕ ПОНУЂАЧА ПО ПОНУЂЕНОЈ ЦЕНИ
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.

ПОНУЂАЧ
Предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под
пословним именом ,,Хидро мимонт'' Ужице
Група понуђача чији су чланови групе:
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица и ,,Путеви" д.о.о. Ивањица

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
805.100,00
1.396.960,00

Имајући у виду да је наручилац одредио у конкурсној документацији да може, пре доношења
одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да затражи да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, као и да може да затражи на увид и
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, дана 13.06.2018.године упућен је
захтев понуђачу предузетнику Михаилу Вукајловићу из Ужица, који послује под пословним
именом ,,Хидро мимонт'', чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку
јавне набавке, за доставу копија доказа о испуњености појединих услова за учешће у поступку
јавне набавке односно да располаже довољним техничким капацитетом, и то у року од пет дана
од дана пријема захтева на e-mail наручиоца: jakopko@mts.rs или путем поште на адресу: ЈКП
,,Ивањица'' Ивањица, ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, следећих докумената:
-

за најмање 1 багер точкаш тежине минимално 8 t – одштампаних података из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопије
важеће полисе осигурања ( кумулативно) и произвођачке спецификације или
друге потврде за доказивање тежине багера, као и за доказивање да је багер
точкаш;

-

за најмање 1 виброплочу – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2017.године или фотокопије рачуна о
куповини;

-

за најмање 1 вибронабијач – фотокопије књиговодствене картице основног
средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије
пописне листе са стањем на дан 31.12.2017.године или фотокопије рачуна о
куповини;

-

за најмање 1 кипер носивости од најмање 10 t - одштампаних података из
саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопије
важеће полисе осигурања, а за кипер који није у власништву и фотокопије
уговора којим се доказује правни основ коришћења;

-

за најмање 1 хидраулични чекић за багер минималне тежине 250 kg –
фотокопије књиговодствене картице основног средства или извода из главне
књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2017.године или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке
спецификације или друге потврде за доказивање тежине хидрауличног чекића;

-

за најмање 1 електроагрегат минималне снаге 6 kW – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге (од било
којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2017.године
или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке спецификације или
друге потврде за доказивање снаге електроагрегата;

-

за најмање 1 ваздушни компресор минималног капацитета 4 m3/min –
фотокопија књиговодствене картице основног средства или извода из главне
књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2017.године или фотокопије рачуна о куповини, као и произвођачке

