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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр.1-1-3-2-10/18
Дана 16.08.2018.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 отвореном
поступку јавне набавке бр. 1-3-2/2018, и то набавке радова на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-2-1/18 од 06.07.2018.године,
доносим
ОДЛУКУ
о одбијању понуде и додели уговора
ОДБИЈА СЕ као неприхватљива понуда заведена под бројем 1-73/18 од 06.08.2018.године
групе понуђача чији је носилац ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250
Ивањица, из разлога што група понуђача у остављеном, примереном року од седам дана, није
доставила доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке радова на
изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру
система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља.
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци радова на изградњи деонице крака главног
магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом
Ивањице и пратећих насеља, групи понуђача чији је носилац привредно друштво ГП ,,Стабилпро'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице, по понуди заведеној под бројем 1-74/18
од 06.08.2018.године, са изменом заведеном под бројем 1-74/18-1 од 06.08.2018.године, по
цени од 16.433.281,75 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'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр. 1-1-3-2-1/18 од
06.07.2018.године, покренуло је отворени поступак јавне набавке бр. 1-3-2/18, и то радова на
изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у оквиру
система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља.
Процењена вредност јавне набавке износила је 18.000.000 динара без пореза на додату
вредност.
Конкурсном документацијом је одређено да ће се приликом оцењивања понуда, комисија за
јавну набавку водити критеријумом најниже понуђене цене.
Позив за подношење понуда са комплетном конкурсном документацијом, објављен је на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, на интернет страници наручиоца, као и на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 06.08.2018.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
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1.
Број под којим је понуда заведена: 1-73/18
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;

,,Аквапан инжењеринг'' д.о.о. Чачак, Пут за Милићевце бр.14, Вранићи, 32000 Чачак;

Датум пријема: 06.08.2018.године
Сат: 1120 часова

2.
Број под којим је понуда заведена: 1-74/18
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице – који је носилац;
,,Ratko Mitrović construction'' d.o.o. Čačak, Булевар Танаска Рајића бр.35, 32000 Чачак;

,,Domextra'' d.o.o. Užice, Росуље бр.17, 31000 Ужице;
Датум пријема: 06.08.2018.године
Сат: 1150 часова

До истека рока за подношење понуда, односно до дана 06.08.2018.године до 12 часова,,
пристигла је измена понуде понуђача:
1.
Број под којим је измена понуде заведена: 1-74/18-1
Назив понуђача: Група понуђача чији су чланови групе:
ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице – који је носилац;
,,Ratko Mitrović construction'' d.o.o. Čačak, Булевар Танаска Рајића бр.35, 32000 Чачак;

,,Domextra'' d.o.o. Užice, Росуље бр.17, 31000 Ужице;
Датум пријема: 06.08.2018.године
Сат: 1155 часова
Приликом оцењивања понуда утврђене су следеће чињенице:

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.
У складу са критеријумом најниже понуђене цене извршено је
понуђеној цени:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.

ПОНУЂАЧ
Група понуђача чији је носилац
,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица
Група понуђача чији је носилац
ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице

рангирање понуђача по

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
14.847.215,00
16.433.281,75

У току поступка оцене понуда достављених од стране понуђача у предметном поступку јавне
набавке, уочене су рачунске грешке у производима добијеним множењем количина и
јединичних цена по позицијама из предмера и предрачуна у одељку ,,Б: Објекти на траси
цевовода'' понуде групе понуђача чији је носилац ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, и то у делу
позиције 6.1. под називом ,,Набавка, транспорт, истовар, привремено складиштење и уградња,
фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа сa одговарајућим вијачним и заптивним
материјалом'' који се односи на ,,Туљак са фланшом Ø300'' (шахтови 26, 27 и 33) и ,,MDDB
Ø100'' (шахтови 25 и 28). Множењем количине и јединичне цене у делу позиције 6.1. који носи
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назив ,,Туљак са фланшом Ø300'' (шахтови 26, 27 и 33), утврђено је да производ износи
52.800,00 динара без пореза на додату вредност (6 x 8.800,00), док је понуђач у пољу цене унео
износ од 52.000,00 динара без пореза на додату вредност. Такође, множењем количине и
јединичне цене у делу позиције 6.1. који носи назив ,,MDDB Ø100'' (шахтови 25 и 28), утврђено
је да производ износи 35.200,00 динара без пореза на додату вредност (4 x 8.800,00), док је
понуђач у пољу цене унео износ од 52.100,00 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 монтажних радова на објектима на траси цевовода у
износу 2.591.535,00 динара, затим укупна вредност радова на објектима на траси цевовода у
износу од 5.879.635,00 динара, односно укупна цена свих радова у износу 14.831.115,00
динара, дана 07.08.2018.године упућен је захтев групи понуђача чији је носилац ,,Грађевинар''
д.о.о. Ивањица, за додатна објашњења и за давање сагласности за исправку рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, па је
наложено понуђачу да се у року од 2 календарска дана од дана пријема путем електронске
поште захтева, изјасни да ли прихвата да се изврши исправка понуђене цене радова. Такође,
истом понуђачу је наложено да у истом року објасни због чега је у предмеру и предрачуну у
одељку ,,Б: Објекти на траси цевовода'', и то на позицији 6.1. под називом ,,Набавка, транспорт,
истовар, привремено складиштење и уградња, фазонских комада и арматуре од ливеног гвожђа
сa одговарајућим вијачним и заптивним материјалом'', у делу који се односи на шахтове 25 и
28, на два места понуђена различита цена за исту опрему ,,Т комад, Ø300/100'', и то у износима
од 29.350,00 и 40.350,00 динара без пореза на додату вредност.
Поступајући по захтеву наручиоца, група понуђача чији је носилац ,,Грађевинар'' д.о.о.
Ивањица, у року се изјаснила да прихвата исправку понуђене цене радова, притом истичући да
понуђена цена за ,,Т комад, Ø300/100'' треба да износи 40.350,00 динара без пореза на додату
вредност, тако да укупна понуђена цена после исправке треба да износи 14.875.115,00 без
пореза на додату вредност.
У складу са обавезом наручилаца из члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), имајући у виду да је наручилац
одредио у конкурсној документацији да се испуњеност појединих услова, доказује
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове, дана 07.08.2018.године упућен је захтев групи понуђача чији је
носилац ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном
поступку јавне набавке, за доставу копија тражених доказа о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке.
Као додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке који су у логичној вези са
предметом јавне набавке, у складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац је
конкурсном документацијом предвидео да понуђач мора да располаже неопходним
финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
Узимајући у обзир чињеницу да су поједини докази јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, утврђено је да група понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија,
није дужна да достави доказе за испуњавање следећих услова:
1) да су чланови групе понуђача регистровани код надлежног органа, односно
уписани у одговарајући регистар, имајући у виду да је наручилац извршио
проверу базе података на интернет страници Агенције за привредне регистре и
установио да су сви чланови групе понуђача уписани у регистар;
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2) да законски заступници чланова групе понуђача нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
имајући у виду да је наручилац извршио проверу базе података на интернет
страници Агенције за привредне регистре и установио да су сви чланови групе
понуђача уписани у регистар понуђача;
3) да су чланови групе понуђача измирили доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, имајући у виду да је
наручилац извршио проверу базе података на интернет страници Агенције за
привредне регистре и установио да су сви чланови групе понуђача уписани у
регистар понуђача;
4) да су чланови групе понуђача у периоду од претходне три обрачунске године
(2015, 2016. и 2017.године) остварили пословне приходе и укупној вредности
већој од 100.000.000 динара без ПДВ-а, имајући у виду да је наручилац извршио
проверу базе података о финансијским извештајима на интернет страници
Агенције за привредне регистре и установио да сви чланови групе појединачно
испуњавају овај услов;
5) да члановима групе понуђача нису били блокирани пословни рачуни за
последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда односно
до дана 06.07.2018.године, имајући у виду да је наручилац извршио проверу
базе података на интернет страници Народне банке Србије и установио да
ниједном члану групе нису били блокирани рачуни у захтеваном периоду;
6) да су чланови групе понуђача у периоду од претходне две обрачунске године
(2016. и 2017.године) пословали позитивно, имајући у виду да је наручилац
извршио проверу базе података о финансијским извештајима на интернет
страници Агенције за привредне регистре и установио да сви чланови групе
појединачно испуњавају овај услов.
Групи понуђача чији је носилац ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, наложено је да преостале доказе,
у складу са конкурсном документацијом, достави, у копијама, у року од седам календарских
дана од дана пријема путем електронске поште захтева, непосредно или путем поште на адресу
наручиоца, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Члан групе који је носилац посла
,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, примио је захтев дана 08.08.2018.године.
До дана 15.08.2018.године, када је истицао рок за доставу копија тражених доказа о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, члан групе понуђача који је носилац
посла ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, није доставио тражене доказе.
Одредбом члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'',
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописано је да ако понуђач у остављеном, примереном року
који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става. 1. и 2. истог члана, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Узимајући у обзир чињеницу да је групи
понуђача чији је носилац посла ,,Грађевинар'' д.о.о. Ивањица, остављен рок од седам дана за
достављање доказа у складу са одредбом члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама, а да
група понуђача није доставила тражене доказе, његова понуда је у складу са цитираним
одредбама Закона о јавним набавкама одбијена као неприхватљива.
У складу са овлашћењем наручилаца из члана 79. став 2. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), да доказе о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке може да затражи и од осталих
понуђача, имајући у виду да је наручилац одредио у конкурсној документацији да се
испуњеност појединих услова, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном
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материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, наручилац је од групе
понуђача чији је носилац ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице захтевао да достави копије тражених
доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
Узимајући у обзир чињеницу да наручилац поседује одговарајуће доказе из јавне набавке
радова на изградњи друге деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка РекаЈавор бр. 1-3-5/2016, чији је, такође, био наручилац, о испуњавању појединих услова за учешће
у овој јавној набавци, као и да су поједини докази јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, утврђено је да група понуђача чији је носилац ГП ,,Стабил-про'' д.о.о.
Ужице, није дужна да достави доказе за испуњавање следећих услова:
1) да су чланови групе понуђача регистровани код надлежног органа, односно
уписани у одговарајући регистар, имајући у виду да је наручилац извршио
проверу базе података на интернет страници Агенције за привредне регистре и
установио да су сви чланови групе понуђача уписани у регистар;
2) да законски заступници чланова групе понуђача нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
имајући у виду да је наручилац извршио проверу базе података на интернет
страници Агенције за привредне регистре и установио да су сви чланови групе
понуђача уписани у регистар понуђача;
3) да су чланови групе понуђача измирили доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, имајући у виду да је
наручилац извршио проверу базе података на интернет страници Агенције за
привредне регистре и установио да су сви чланови групе понуђача уписани у
регистар понуђача;
4) да су чланови групе понуђача у периоду од претходне три обрачунске године
(2015, 2016. и 2017.године) остварили пословне приходе и укупној вредности
већој од 100.000.000 динара без ПДВ-а, имајући у виду да је наручилац извршио
проверу базе података о финансијским извештајима на интернет страници
Агенције за привредне регистре и установио да групе понуђача испуњава овај
услов;
5) да члановима групе понуђача нису били блокирани пословни рачуни за
последњих 6 месеци до дана објављивања позива за подношење понуда односно
до дана 06.07.2018.године, имајући у виду да је наручилац извршио проверу
базе података на интернет страници Народне банке Србије и установио да
ниједном члану групе нису били блокирани рачуни у захтеваном периоду;
6) да су чланови групе понуђача у периоду од претходне две обрачунске године
(2016. и 2017.године) пословали позитивно, имајући у виду да је наручилац
извршио проверу базе података о финансијским извештајима на интернет
страници Агенције за привредне регистре и установио да сви чланови групе
појединачно испуњавају овај услов;
7) да су чланови групе понуђача у претходне три календарске године (2015, 2016.
и 2017.године) реализовали уговоре о извођењу радова на инсталацијама
спољних водовода у укупној вредности већој од 30.000.000 динара без ПДВ-а,
од чега је вредност радова изведених на основу минимално једног уговора
износила најмање 10.000.000 динара без ПДВ-а, имајући у виду да је наручилац
извршио проверу достављених доказа у другом поступку јавне набавке и
установио да групе понуђача испуњава овај услов.

