ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-1-11/19
Дана 08.04.2019.године
Ивањица
На основу члана 54. став 12. тачка 6. и члана 153. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у
поступку јавне набавке мале вредности бр. 1-3-1/19 ради закључења уговора за
извођење радова на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и
канализације у Ивањици, комисија за јавну набавку у саставу: Добривоје Поповић,
дипломирани правник као председник комисије, Милан Танкосић, руководилац
техничког сектора у ЈКП ,,Ивањица'' и Александар Митровић, сарадник за техничка
питања у ЈКП ,,Ивањица'', као чланови комисије, доноси
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ захтев за заштиту права подносиоца захтева Групе понуђача чији је
овлашћени члан групе ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, па се ДЕЛИМИЧНО
ПОНИШТАВА поступак јавне набавке мале вредности бр. 1-3-1/19 радова на текућем
одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици,
наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, у делу стручне оцене
понуда садржане у извештају о стручној оцени понуда 05 Бр. 1-1-3-1-7/19 од
29.03.2019.године и доношења одлуке о одбијању понуда и додели уговора 05 Бр. 1-1-31-8/19 од 29.03.2019.године.
Образложење
ЈКП ''Ивањица'', ул. Милинка Кушића бр. 61, као наручилац, одлуком бр.1-1-3-1-1/19 од
08.03.2019.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-1/19, и то радова
на текућем одржавању и санацији уличних инсталација водовода и канализације у
Ивањици, за обављање делатности у области водопривреде.
Процењена вредност јавне набавке износила је 6.000.000 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, а 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 21.03.2019.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:

2
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-53/19
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: 21.03.2019.године
Сат: 1140 часова
2.
Број под којим је понуда заведена: 1-54/19
Назив понуђача: Предузетник Михаило Вукајловић из Ужица
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'' Ужице
ул.Проте Милана Ђурића бр.10, 31000 Ужице
Датум пријема: 21.03.2019.године
Сат: 1145 часова
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.
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
3.909.320,00
5.205.760,00

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 25.03.2019.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;

3
-

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 31.12.2018.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 31.12.2018.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 31.12.2018.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
31.12.2018.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 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини, као
и произвођачке спецификације или друге потврде за доказивање
капацитета ваздушног компресора;

-

за најмање 1 пумпу за црпљење воде минималне снаге 1,5 kW –
фотокопије књиговодствене картице основног средства или извода из
главне књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са
стањем на дан 31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини, као
и произвођачке спецификације или друге потврде за доказивање снаге
пумпе;

-

за најмање 1 машину за варење полиетиленских цеви – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге
(од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини;

-

за најмање 1 нивелир са летвом – фотокопије књиговодствене картице
основног средства или извода из главне књиге (од било којег датума) или

4
фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018.године или
фотокопије рачуна о куповини;
-

за опрему за подбушивање пречника до  300 mm – фотокопије
књиговодствене картице основног средства или извода из главне књиге
(од било којег датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини за опрему за
подбушивање у власништву односно фотокопије уговора којим се
доказује правни основ коришћења;

-

за најмање 1 машину за сечење асфалта – фотокопије књиговодствене
картице основног средства или извода из главне књиге (од било којег
датума) или фотокопије пописне листе са стањем на дан
31.12.2018.године или фотокопије рачуна о куповини.

Понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који послује под пословним
именом ,,Хидро мимонт'', примио је захтев дана 27.03.2019.године.
Дана 29.03.2019.године, понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица, који
послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'', доставио је доказе о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке. Понуда овог понуђача оцењена као
прихватљива, па је на основу извршеног рангирања по критеријуму најниже понуђене
цене, и у складу са одредбама члана 107. став 3. и 108. Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета
одлука да се додели уговор понуђачу предузетнику Михаилу Вукајловићу из Ужица,
који послује под пословним именом ,,Хидро мимонт'', ул.Милана Ђурића бр.10, 31000
Ужице, чија је понуда оцењена као најповољнија.
Дана 03.04.2019.године, Група понуђача чији је овлашћени члан групе ,,Грађевинар"
д.о.о. Ивањица, преко пуномоћника адвоката Бранка Раките из Крагујевца и привредног
друштва ,,Тендери'' д.о.о. Крагујевац, поднела је захтев за заштиту права против Одлуке
о додели уговора 05 Бр. 1-1-3-1-8/19 од 29.03.2019.године, за који је у поступку
претходне провере утврђено да је потпун, поднет у року и од стране лица које има
активну легитимацију.
У захтеву за заштиту права подносилац истиче да је наручилац био у обавези да одбије
понуду понуђача предузетника Михаила Вукајловића из Ужица, који послује под
пословним именом ,,Хидро мимонт'', као неприхватљиву, из разлога што исти није
доказао да испуњава додатни услов за учешће у поступку одређен конкурсном
документацијом односно да располаже довољним техничким капацитетом, из разлога
што је као један од додатних услова за учешће у поступку у погледу техничког
капацитета било предвиђено да понуђач мора поседовати најмање 1 багер точкаш
тежине минимално 8 тона у власништву, док из одштампаних података из саобраћајне
дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола које је доставио понуђач предузетник
Михаило Вукајловић из Ужица, ради доказивања испуњавања овог услова, произлази
да багер у његовој својини има тежину од 6.800 килограма.
Подносилац захтева за заштиту права Група понуђача чији је овлашћени члан групе
,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, захтевао је и накнаду трошкова насталих по основу
заштите права у износу од 90.000,00 динара који чине износ од 60.000,00 динара на име
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трошкова плаћене републичке административне таксе, и износ од 30.000,00 динара на
име трошкова састава захтева за заштиту права, по тарифи о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката.
Испитујући основаност поднетог захтева за заштиту права, још једном сагледавајући
комплетну документацију из поступка јавне набавке, комисија за јавну набавку је
утврдила да су основани наводи подносиоца захтева за заштиту права, из разлога што
је комисија приликом оцене понуда превидела да багер у својини понуђача
предузетника Михаило Вукајловић из Ужица, којим је овај понуђач доказивао да
испуњава додатни услов за учешће у поступку у погледу техничког капацитета, има
тежину мању од 8 тона, што несумњиво следи из достављених одштампаних података
из саобраћајне дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола. Штавише, понуђач
предузетник Михаило Вукајловић из Ужица није доставио сву тражену документацију.
Наиме, ради доказивања испуњавања додатног услова за учешће у поступку у погледу
техничког капацитета односно поседовања у својини најмање једног багера точкаша
тежине минимално 8 t, наручилац је захтевао од овог понуђача да, у складу са
конкурсном документацијом, достави одштампане податке 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. Међутим, понуђач предузетник
Михаило Вукајловић из Ужица доставио је само одштампане податке из саобраћајне
дозволе очитавањем читача саобраћајних дозвола и фотокопију важеће полисе
осигурања, док није доставио произвођачку спецификацију или другу потврду за
доказивање тежине багера, као и за доказивање да је багер точкаш. Одредбом члана 7.
став 1. тачка 57а) Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС",
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 24/2018, 41/2018 и 87/2018), маса возила је
дефинисана као маса возила спремног за вожњу коју декларише произвођач возила и
која подразумева масу празног возила, масу возача од 75 kg за сва возила изузев возила
на два и три точка, у случају аутобуса, масу другог члана посаде од 75 kg, ако за њега
постоји седиште у возилу, а у случају вучног возила изузев возила врсте M1, масу
вучног уређаја уколико постоји. Из цитиране одредбе Закона о безбедности саобраћаја
на путевима следи да тежина возила може бити само мања од масе возила. Из
достављених одштампаних података из саобраћајне дозволе очитавањем читача
саобраћајних дозвола за багер понуђача предузетника Михаила Вукајловића из Ужица,
следи да исти багер има масу од 6.800 килограма односно 6,8 тона.
Закон о јавним набавкама није дефинисао које све додатне услове понуђачи морају да
испуне како би узели учешће у поступцима јавних набавки, већ је то овлашћење дао
наручиоцу, да сходно члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са својим објективним
потребама, у оквиру конкурсне документације јасно наведе које додатне услове
понуђачи морају да испуне у циљу учешћа у поступку јавне набавке, као и да, у вези с
тим, дефинише које су све доказе понуђачи дужни да доставе како би доказали да
испуњавају тражене додатне услове и како би доставили прихватљиву понуду. Из тога
следи да је, приликом стручне оцене понуда, наручилац дужан да оцењује
прихватљивост сваке понуде у складу са траженим доказима из конкурсне
документације, које су понуђачи дужни да доставе у оквиру понуде. Имајући у виду, с
једне стране, да понуђач предузетник Михаило Вукајловић из Ужица није доставио
произвођачку спецификацију или другу потврду из којих би се на несумњив начин
могла утврдити тежина багера, а, с друге стране, околност да је исти понуђач доставио

