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ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 1236/1
Датум: 20.02.2020. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) дана 20.02.2020. године, директор ЈКП
„Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈНМВ-Д-1.1.1/20 лична заштитна средства

1. Додељује се уговор:

Понуђачу „DAM - 93“ d.o.o., Рудничка 12, Горњи Милановац

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки 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.

О Б Р А З Л ОЖ ЕЊ Е

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је јавну набавку мале вредности број
ЈНМВ-Д-1.1.1/20 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 839/1 од 04.02.2020. године, директорa
ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку ЈНМВ-Д-1.1.1/20 лична
заштитна средства, број 839/2 од 04.02.2020. године.

Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН и
интернет страници Наручиоца, дана 06.02.2020. Критеријум који је одређен за одабир
најповољније понуде: најнижа понуђена цена
Рок за достављање понуда био је закључно са 14.02.2020. године, до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио две понуде.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе
Тесле бр. 42, дана 14.02.2020. године са почетком у 10 часова. Отварање понуде спровела
је Комисија у саставу: Биљана Живковић, Љубиша Парезановић и Ненад Грујовић.
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Отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћја:

Рб. Понуђач Представник Бр.пуномоћја

1.
„DAM 93“ d.o.o. ул.

Рудничка бр. 12, Горњи
Милановац

Бранко Миличић
Драгана Миличић 18 од 14.02.2020.

2.
„Т-COMMERCE“ d.o.o.
ул. Нушићева бр. 21/2,

Чачак

Зорица Драмлић
Саша Шипетић

78 од 14.02.2020.
78/1 од 14.02.2020.

Благовремено тј. до дана 14.02.2020. године до 08.30 часова примљене су понуде
следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број под којим је
понуда заведена

Назив или шифра понуђача
Датум
пријема

Час
пријема

1101
„DAM 93“ d.o.o. ул.

Рудничка бр. 12, Горњи
Милановац

14.02.2020. 08:10

1103
„Т-COMMERCE“ d.o.o. ул.
Нушићева бр. 21/2, Чачак

14.02.2020. 08:30

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.

Рб.

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив понуђача Понуђена цена
без ПДВ-а

1. 1101 „DAM 93“ d.o.o. ул. Рудничка бр.
12, Горњи Милановац 1.799.015,00

2. 1103 „Т-COMMERCE“ d.o.o. ул.
Нушићева бр. 21/2, Чачак 1.598.445,00
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Дана 11.02.2020. у 14:25 часова, административни секретар ЈКП “Комуналац” Чачак је
примио пошиљку са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације ЈНМВ-Д-1.1.1/20. На коверти која је уручена је лого предузећа
“T-COMMERCE” d.o.o из Чачка.
Према члану 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, заинтересовано лице може, у писаном
облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда. На самој коверти је и заводни број понуђача “T-
COMMERCE” d.o.o под датумом 11.02.2020. чиме је утврђено да је послата и примљена
истог дана, а три дана пре истека рока за подношење понуда. С обзиром да је протекао
рок у коме је понуђач могао тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, Комисија пошиљку није узела у обзир и иста је одложена
у документацију неотворена.

Дана 19.02.2020. године Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила
следеће:

1. Понуђач „DAM - 93“, Рудничка бр. 12, Горњи Милановац дао је понуду бр.
1101, вредности:

- 1.799.015,00 Понуда је прихватљива

2. Понуђач „Т-COMMERCE“ d.o.o. ул. Нушићева бр. 21/2, Чачак дао је понуду
бр. 1103, вредности:

- 1.598.445,00 Понуда није прихватљива

Понуда понуђача „Т-COMMERCE“ d.o.o. Чачак није прихватљива из следећих
разлога:

 Понуђач „Т-COMMERCE“ d.o.o. Чачак, у вези добра редни бр. 8 из конкурсне
документације Кишне кабанице понудио је кишну кабаницу која не одговара
опису какав је предвиђен конкурсном документацијом. По опису из конкурсне
документације на кишној кабаници је требало да са унутрашње стране буде
постављена суспензор мрежицa у делу груди, леђа и рукава, што понуђач није
учинио. Из достављеног извештаја о испитивању за кишну кабаницу, не види
се да је иста израђена од инпрегниране тканине водоодбојне према
ИСО4920:2012, што је такође захтевано конкурсном документацијом.

 За добро под бр. 14 Чизме гумене понуђач ,,Т-COMERCE” Чачак је понудио
узорак гумене чизме која на себи нема никаквих ознака и самим тим не може
да се доведе у везу са достављеном документацијом понуђача. У достављеном
извештају се не види дебљина гуме, а тендерском документацијом је тражено
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да минимална дебљина гуме буде 2,5мм. У достављеном извештају се такође
не види да чизма задовољава најмање 125000 циклуса савијања по стандарду
ЕН ИСО20344 и да има испитану прекидну силу горњишта, тако да издржава
минималну прекидну силу од 240Н по стандарду ЕН ИСО20344, што је
конкурсном документацијом захтевано.

 За добро под редним бр. 18 Заштитне рукавице од коже, варилачке,
понуђач ,,Т-COMERCE” понудио је заштитну рукавицу од коже, варилачку,
која не одговара опису из конкурсне документације. Ми смо тражили рукавицу
од лица говеђе коже а понуђена нам је цела рукавица од говеђег шпалта.

 За добро редни бр. 5 Радно одело за браваре-вариоце понуђач ,,Т-
COMМERCE,, Чачак је понудио узорак материјала за радно одело и доставио
извештај о испитивању, али из достављеног извештаја се не види да је узорак
материјала и антистатик, што је конкурсном документацијом тражено.

 Понуђач ,,Т-COMERCE” Чачак је у вези добра под редним бројем 11 Ципеле
дубоке са композитном капом - радионица и добра под редним бројем 13
Ципеле плитке са композитном капом - износачи смећа, понудио узорак
ципеле дубоке са композитном капом и ципеле плитке са композитном капом
и извештаје о контролисању за обе ципеле, из којих се не види да су
испитиване на отпорност целе обуће према води минимално 60 мин., што је
тражено конкурсном документацијом.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке, те је
на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о
јавној набавци додељује горе наведеном понуђачу.

Из свега горе изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.


