ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 1535
Датум: 06.03.2019. године
На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) дана 06.03.2019. године, директор
ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНМВ-Д-03/2019 лична заштитна средства
1.
Додељује се уговор:
* Партија I - Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи Милановац
* Партија II - Понуђач Понуђач Душица Мариновић ПР производња радне одеће
SMALL TEH ČAČAK.
* Партија III- Понуђач AIMAR DOO, ул.Слободана Бајића 44, Сремска Каменица,
* Партија IV- Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи Милановац
* Партија V - Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи Милановац
2.
Ову одлуку објавити на порталу ЈН и интернет страници предузећа, у року
од три дана од дана њеног доношења.
3.
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНМВ-Д-03/2019 лична заштитна
средства, општи речник набавки: 18100000 – радна одећа, специјална радна одећа и
прибор, 18424000 – рукавице, 18800000 – обућа; укупна процењена вредност јавне
набавке без ПДВ-а je 1.800.000,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском
плану на конту 51540, за коју се спроводи јавна набавка мале вредности, по одлуци о
покретању ЈНМВ, број 128 од 13.02.2019. године, директорa ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Јавна набавка је обликована по партијама: Јавна набавка је обликована по партијама и
планирана процењена вредност за партије износи: Партија 1 – РАДНА ОДЕЋА
(602.450,00). Партија 2 – РАДНЕ ЈАКНЕ ЗА ВОЗАЧЕ (140.000,00). Партија 3 –
РАДНЕ МАЈИЦЕ (122.500,00). Партија 4 – ЗАШТИТНА ОБУЋА (638.630,00).
Партија 5 - Заштитне рукавице (235.800,00)
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку ЈНМВ-Д-03/2019 лична
заштитна средства, број 129 од 13.02. 2019. године.
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Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН
и интернет страници Наручиоца. Критеријум који је одређен за одабир најповољније
понуде: најнижа понуђена цена
Рок за достављање понуда био је закључно са 25. 02. 2019. године, до 08.30 часова.
Mеђутим с обзиром на то да је се имала потреба за изменом и допуном конкурсне
документације, рок за достављање понуда је продужен на 27.02.2019. године, до 08:30
часова. Овавештење о продужењу рока је благовремено истакнуто на Порталу јавних
набавки као и на интернет страници наручиоца.
У наведеном року Наручилац је примио четири понуде.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак,
Николе Тесле 42, дана 27.02.2019. године са почетком у 10 часова. Отварање понуде
спровела је Комисија у саставу: Биљана Живковић, Љубиша Парезановић и Миодраг
Рајичић.
Отварању понуда присуствали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћја:
Рб. Понуђач
1.

2.
3.
4.

Представник

ISIS d.o.o. ZEMUN, ул.
Булевар Николе Тесле 30а,
11080 Земун ИЗМЕНА
ПОНУДЕ
AIMAR DOO,
ул.Слободана Бајића 44,
Сремска Каменица
Душица Мариновић ПР
производња радне одеће
SMALL TEH ČAČAK
„ДАМ 93“ д.о.о. ул.
Рудничка 12, Горњи
Милановац

Бр.пуномоћја

/

/
/
Невенка Станковић

026, од 26.02.2019.

Драгана Неделљковић

Благовремено тј. до дана 27.02.2019. године до 08.30 часова примљене су понуде
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:
Број под којим је
понуда заведена
1216
1217
1291

Назив или шифра понуђача
ISIS d.o.o. ZEMUN, ул.
Булевар Николе Тесле 30а,
11080 Земун
AIMAR DOO, ул.Слободана
Бајића 44, Сремска
Каменица
ISIS d.o.o. ZEMUN, ул.

Датум и час
пријема
22.02.2019.
22.02.2019.
26.02.2019.
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1316
1324

Булевар Николе Тесле 30а,
11080 Земун -- ИЗМЕНА
ПОНУДЕ
Душица Мариновић ПР
производња радне одеће
SMALL TEH ČAČAK
„ДАМ 93“ д.о.о. ул.
Рудничка 12, Горњи
Милановац

26.02.2019.
27.02.2019. 08:03

Неблаговремених понуда није било.
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални
попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи
критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално подаци из понуде.
р.б
.

Понуђач

Партија 1.
Партија 2
Радна одећа Радне јакне
без пдв-а
за возаче

Партија 3.
Мајица радна
без пдв-а

Партија 4.
Заштитна обућа
без пдв-а

без пдв-а

1. AIMAR DOO,
ул.Слободана Бајића
44, Сремска
Каменица

99.400,00

ISIS d.o.o. ZEMUN,
ул. Булевар Николе
Тесле 30а, 11080
2. Земун

127.225,00

Душица Мариновић
ПР производња радне
одеће SMALL TEH
3. ČAČAK,

559.050,00

280.000,00

108.500,00

„ДАМ 93“ д.о.о. ул.
Рудничка 12, Горњи
4. Милановац

602.450,00

128.800,00

101.500,00

Партија 5.
Заштитне
рукавице
без пдв-а

243.300,00

638.630,00

173.760,00

Дана 06.03.2019. године Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила
следеће:

3

1. Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи Милановац дао је понуду бр. 1324,
вредности:
Партија 1
602.450,00 Понуда је прихватљива
Партија 2: 128.800,00 Понуда није прихватљива
Партија 3; 101.500,00 Понуда је прихватљива
Партија 4: 638.630,00 Понуда је прихватљива
Партија 5:
173.760,00 Понуда је прихватљива
2. Понуђач Душица Мариновић ПР производња радне одеће SMALL TEH ČAČAK,
дао је понуду бр. 1316, вредности:
Партија 1: 559.050,00 Понуда није прихватљива
Партија 2: 280.000,00 Понуда није прихватљива. Већа је од планиране
вредности.
Партија 3: 108.500,00 Понуда је прихватљива
3. Понуђач ISIS d.o.o. ZEMUN, ул. Булевар Николе Тесле 30а, 11080 Земун, дао је
понуду број 1291, вредности:
Партија 3: 127.225,00 Понуда није прихватљивља. Већа је од планиране
вредности.
Партија 5: 243.300,00 Понуда није прихватљивља. Већа је од планиране
вредности.
4. Понуђач AIMAR DOO, ул.Слободана Бајића 44, Сремска Каменица, дао је
понуду број 1217, вредности:
Партија 3: 99.400,00 Понуда је прихватљива
Према члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, прихватљива понуда је понуда која је
одговарајућа, ( за коју је утврђено да потпуно
испуњава
све техничке
спецификације), коју наручилац није одбио због битних недостатака.
Према члану 107. став 1. наручилац је дужан да у поступку ЈН, одбије све
неприхватљиве понуде.
Партија 1 Радна одећа Душица Мариновић ПР производња радне одеће SMALL
TEH ČAČAK, није прихватљива из следећих разлога:
*
достављени су узорци и документација
који су тражени тендерском
документацијом, осим достављене кишне кабанице која не одговара траженом
опису(нема флуо траке, нема суспензор мрежице са унутрашње стране, није
искомбинована боја-тегет плава и оранж, већ је понуђена кабаница у тегет боји).
Партија 2 Радне јакне за возаче, понуђача „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи
Милановац, није прихватљива из следећих разлога:

достављена јакна је
документацијом није тражено,

уложена-

уложак

се

скида

што

конкурсном
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доњи део јакне се завршава рендером што конкурсном документацијом није
тражено,

на левом рукаву нашивен је џеп што тен. документацијом није тражено,

нема веза са логоом фирме на левом горњем ђепу што је тражено тен.
документацијом.
На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена,
и члана 107 став 3 ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/15 и 68/15 ) предлаже
директору да изабере понуду за:
Партија 1: 602.450,00 динара. Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи
Милановац
Партија 2: 280.000,00 динара. Понуђач Душица Мариновић ПР производња
радне одеће SMALL TEH ČAČAK.
За партију 2 су биле понуде два понуђача. Понуда „DAM - 93“, није одговарајућа
односно неприхватљива је из техничких горе описаних разлога.
Понуда SMALL TEH ČAČAK, је неприхватљива из разлога што је њена вредност
већа од процењене планске вредности. Узимајући у обзир да предмет набавке – јакне
по свим другим основама задовољавају захтеве наручиоца који су дати конкурсном
документацијом, Комисија је водећи се чланом 107. Закона о јавним набавкама, став 4.
који каже:
* “Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену
цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од
процењене вредности јавне набавке”
поступила на следећи начин: да предложи склапање уговора са понуђачем SMALL
TEH ČAČAK.
Партија 3: 99.400,00 динара. Понуђач AIMAR DOO, ул.Слободана Бајића 44,
Сремска Каменица,
Партија 4: 638.630,00 динара. Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи
Милановац
Партија 5: 173.760,00 динара. Понуђач „DAM - 93“, Рудничка 12, Горњи
Милановац
ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.

/параф/
.............
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