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ЈКП ,,Ивањица''
05 Бр. 1-1-3-1-10/20
Дана 24.02.2020.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. 1-3-1/20, и то набавке радова на текућем одржавању и санацији
уличних инсталација водовода и канализације у Ивањици, покренутом по одлуци бр. 1-1-3-11/20 од 07.02.2020.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 привредном друштву ,,Грађевинар"
д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица, по понуди заведеној под бројем 138/20 од 20.02.2020.године, по цени од 4.891.646,00 динара без пореза на додату вредност, са
гарантним роком од 2 године од дана примопредаје радова.
Уговор о јавној набавци ће бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права у складу са одредбама члана 112. став 2. тачка 5. 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.1-1-3-1-1/20 од
07.02.2020.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-3-1/20, 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 5.000.000 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 5 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@gradjevinar.house;
3. Привредном друштву ,,Први септембар'' д.о.о. Ивањица
ул. Вукадина Стојановића бр.5, 32250 Ивањица
e-mail – prviseptembar@mts.rs;
4. Привредном друштву МПП ,,Јединство" а.д. Севојно
ул.Првомајска бб, 31205 Севојно
e-mail – office@mppjedinstvo.co.rs;
5. Привредном друштву ГП ,,Стабил-про'' д.о.о. Ужице
ул. Ратарска бр.152, 31000 Ужице
e-mail – stabilpro@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 20.02.2020.године до 12 часова,
приспеле су понуде понуђача:
1.
Број под којим је понуда заведена: 1-38/20
Назив понуђача: ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица

Датум пријема: 20.02.2020.године
Сат: 840 часова
У току поступка оцене понуде достављене од стране понуђача у предметном поступку јавне
набавке, уочена је рачунска грешка у понуди понуђача ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, и то у
производу добијеном множењем количине и јединичне цене по позицији из предмера и
предрачуна, и то у делу редног броја 2.20. под називом ,,Бушење трупа пута'' који се односи на
пречник ,,Ø500'' у одељку земљаних радова.
Множењем количине и јединичне цене у делу редног броја 2.20. под називом ,,Бушење трупа
пута Ø500'', утврђено је да производ износи 12.000,00 динара без пореза на додату вредност (12
x 1.000,00), док је понуђач у пољу цене унео износ од 120.000,00 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 земљаних радова у износу 2.861.966,00 динара, односно
укупна цена свих радова у износу 4.891.646,00 динара, било је потребно, уз сагласност
понуђача, извршити исправку цене по наведеној позицији, затим укупне вредности земљаних
радова, као и укупне понуђене цене радова.
Понуђач ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, позван је дана 20.02.2020.године да се у року од 2 дана
од дана пријема позива изјасни да ли прихвата да се изврши исправка његове цене у делу
редног броја 2.20. под називом ,,Бушење трупа пута Ø500'', затим укупне вредности земљаних
радова, као и укупне понуђене цене радова, и то тако да цена у делу редног броја 2.20. под
називом ,,Бушење трупа пута Ø500'' уместо 120.000,00 динара без пореза на додату вредност
износи 12.000,00 динара без пореза на додату вредност, затим да укупна вредност земљаних
радова уместо 2.969.966,00 динара без пореза на додату вредност износи 2.861.966,00 динара
без пореза на додату вредност, као и да укупна понуђена цена радова уместо 4.999.646,00
динара без пореза на додату вредност, износи 4.891.646,00 динара без пореза на додату
вредност.
Понуђач ,,Грађевинар" д.о.о. Ивањица, примио је позив на изјашњење дана 21.02.2020.године, а
дана 21.02.2020.године, односно истог радног дана по пријему позива, доставио је изјашњење
којим се сагласио да се изврши предложена исправка рачунске грешке.
Утврђено је да је понуђач за испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, као доказ доставио Изјаву, којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом.
Имајући у виду да је приспела само једна понуда која је прихватљива, није утврђиван
појединачни број пондера понуђача, и у складу са одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донета је
одлука да се додели уговор понуђачу чија је понуда једина приспела и прихватљива, а то је

