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Дана 28.02.2020.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. 1-1-6/20, и то набавке добара – личне заштитне опреме, покренутом
по одлуци бр. 1-1-1-6-1/20 од 14.02.2020.године, доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Партија 2 - набавка остале заштитне опреме
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци добара – остале заштитне опреме, понуђачу
привредном друштву ,,Teхнoхeм-микс'' д.o.o. Ивaњицa, Милојице Николића бр.47, 32250
Ивaњицa, по понуди заведеној под бројем 1-39/20 од 27.02.2020.године, по цени од 915.023,00
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 5 дана од дана пријема сваке појединачне наруџбине.
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. 1-1-1-6-1/20 од
14.02.2020.године, покренуло је поступак јавне мале вредности бр. 1-1-6/20, и то добара – личне
заштитне опреме.
Укупна процењена вредност износи 1.256.930 динара без пореза на додату вредност, односно
по партијама: Партија 1 - набавка радне одеће, чија је процењена вредност 326.930,00 динара
без пореза на додату вредност; Партија 2 - набавка остале заштитне опреме чија је процењена
вредност 930.000,00 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 да испуњавају техничке и кадровске услове за испоруку добра које је предмет
јавне набавке, и то привредним друштвима:
1. Привредном друштву ,,Грaкoм-прoм" д.o.o. Ивaњицa
ул.Бошка Петровића бр.28, 32250 Ивањица
e-mail – office@gradjevinar.house;
2. Привредном друштву ,,Libertex'' д.о.о. Ивањица,
ул.Партизанска бр.68. – 32250 Ивањица
e-mail – libertex@mts.rs,
3. Прoизвoднo-тргoвинскoм друштву ,,Teхнoхeм-микс'' д.o.o. Ивaњицa,
ул. Милојице Николића бр.47 – 32250 Ивaњицa
e-mail – tehnomiks@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.

