
         

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

Број: Д-11/2018-7 

Датум: 01.02.2018. 

ЛОЗНИЦА 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015), в.д. директора доноси: 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

          Уговор за јавну набавку - Средства и опрема за личну и колективну заштиту 

везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за узајамну и 

колективну прву помоћ-(добра)- бр. 11/2018 додељује се понуђачу „Стим Импорт“доо, Ф. 

Кљајића бб, 15300 Лозница, бр.понуде 1036, од 22.01.2018. године 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Наручилац је дана 10.01.2018. године донео одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 11/2018, за јавну набавку -добра- Средства и опрема за личну и 

колективну заштиту везано за област безбедности и здравља на раду и средства потребна за 

узајамну и колективну прву помоћ, ОРН: 18100000, 3314000. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници  дана 11.01.2018. године До истека рока за 

подношење понуда на адресу наручиоца приспеле  су  3 (три) понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. Д-11/2018-6 од 01.02.2018.године, Комисија за јавне 

набавке је констатовала следеће: 

1) Врста предмета јавне набавке: 

2)  

Добра  ( да)                    

 

3) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке 11/2018 

Предмет јавне набавке 

Средства и опрема за личну 

и колективну заштиту везано 

за област безбедности и 

здравља на раду и средства 

потребна за узајамну и 

колективну прву помоћ 

Редни број из Плана набавки 1.1.11 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације 

у буџету, односно финансијском плану за плаћање 

2018. година- 900.000,00 

 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање из Плана набавки 

103/5113 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки 
Јавна набавка  

мале вредности 

Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки јануар 2018.г. 

Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки фебруар 2018.г. 

Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки децембар 2018.г. 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)    900.000,00 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)    899.510,00 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 1.079.412,00 



         

 

 

Образложење уколико се набавка спроводи преко тела за централизоване набавке или 

заједно са другим наручиоцем:  / 

 

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена 

процењена вредност: 

Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, као 

и увидом у цене потенцијалних понуђача. 

Набавка се спроводи ради поштовања Закона и подзаконских аката везаних за безбедност и 

заштиту живота и здравља на раду. Процена количина извршена је на основу законских 

обавеза, Акта о процени ризика и очекиваног броја запослених. 

 

Комисија за јавне набавке констатује следеће: сва три понуђача су поднели благовремене и 

самосталне понуде за тражена добра у предметној јавној набавци. Понуђачи су доставили 

уредно попуњену, оверену и потписану сву тражену документацију  и узорке на увид за 

ставеке 1., 8. и 9. из техничке спецификације. Понуђачи „Стим Импорт“доо и „Т-

commerce“доо   доставили су каталог за све тражене артикле из техничке спецификације како 

је било захтевано конкурсном документацијом, док је понуђач  „DD&M“доо у оквиру понуде 

навео интернет страницу на којој је каталог доступан. 

Понуђачи „Т-commerce“доо и „DD&M“доо су доставили производну декларацију 

(декларације о усаглашености) о понуђеној опреми као доказ на околност да артикли који се 

нуде имају управо оне техничке карактеристике које је Наручилац захтевао у техничко 

спецификацији, док је понуђач „Стим Импорт“доо поред декларације о усаглашености 

доставио и извештаје акредитованих лабораторија о испитивању за понуђене артикле. 

Комисија је после детаљног прегледа узорака, каталога, декларација и извештаја о 

испитивању опреме изнела сумњу да достављени узорци радних одела понуђача „Т-

commerce“доо и „DD&M“доо одговарају захтеваном сировинском саставу: 40% памук и 60% 

полиестер, маса по јединици површине 275 gr./m², и упутила дана 23.01.2018. год Захтев за 

додатним појашњењем (наш бр. Д-11/2018-5), односно да понуђачи доставе извештај 

акредитоване лабораторије о испитивању у року од 3 дана како би Комисија отклонила своју 

сумњу у сировински састав радних одела које понуђач нуди. Оба понуђача су доставили 

одговор Наручиоцу да не постоји законска обавеза да достављају захтевани извештај, као и 

то да нису у могућности да у датом року од 3 дана ураде захтевану анализу и поред тога што 

Наручилац има право да на основу чл.93.ЗЈН да захтева од понуђача додатна објашњења у 

примереном року која ће му помоћи при вредновању понуда. Наручилац је због свега горе 

наведеног и ради отклањања сумње у сировински састав достављених узорака радних одела 

понуђача „Т-commerce“доо и „DD&M“доо послао узорак одела понуђача„DD&M“доо (јер је 

овај понуђач произвођач и одела које је доставио понучач„Т-commerce“доо)  на 

лабораторијску анализу ради утврђивања сировинског састава у ''CIS’’лабораторију из 

Београда. Лабораторија је примила узорак дана 29.01.2018. год. и захтевану анализу 

сировинског састава извршила у року од 3 дана, чиме се потврђује да је рок који је 

Наручилац оставио понуђачу за достављањем извештаја акредитоване лаб.био примерен. 

Извештај о испитивању акредитоване ''CIS’’лабораторију из Београда (бр. 0276018 од 

31.01.2018. год) показао је резултате следећег сировинског састав радног одела: маса по 

јединици површине: 292,1 gr./m², памук 36,2%, полиестер 63,8%. Овим резултатом се 

потврђује сумња Комисије у предметном поступку да радна одела понуђача „Т-

commerce“доо и „DD&M“доо не одговарају захтеваном сировинском саставу који је 

Наручилац захтевао чак ни уз дозвољено законско одступање од +/-3%.    

На основу свега горе наведеног понуде Понуђача „Т-commerce“доо и „DD&M“доо су 

неодговарајуће у смислу техничке спецификације и као такве неприхватљиве за Наручиоца 

уз напомену да су Понуђачи доставили неистините податке у својим понудама.  

Понуда понуђача „Стим Импорт“доо одговарајуће у смислу техничке спецификације и као 

таква је прихватљива. 

 

 

 

 

 



         

 

4) Укупан број поднетих понуда:   три 

Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде 
Неблаговремене понуде 

1.  

„Т-commerce“доо, Нушићева 21/2, 32000 

Чачак, бр.понуде 91, од 19.01.2018. године у 

11:15 сати 

/ 

2.  

„DD&M“доо, Пожешка 97, 11030 Београд, 

бр.понуде 93, од 19.01.2018. године у 13:15 

сати 

 

3.  

„Стим Импорт“доо, Ф. Кљајића бб, 15300 

Лозница, бр.понуде 1036, од 22.01.2018. 

године у 11:17 сати 

 

 

 

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово 

одбијање и цена: 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање понуде и понуђена цена 

тих понуда 

1.  

„Т-commerce“доо, Нушићева 21/2, 

32000 Чачак 

Понуђена цена: 866.309,00 дин. (без ПДВ) 

Наручилац је након прегледа и стручне оцене 

утврдио да је понуда неодговарајућа јер не 

задовољава техничке спецификације, те је као 

таква неприхватљива и одбија се у складу са 

чл.107.ЗЈН 

2.  

„DD&M“доо, Пожешка 97, 11030 

Београд 

Понуђена цена: 835.970,00 дин. (без ПДВ) 

Наручилац је након прегледа и стручне оцене 

утврдио да је понуда неодговарајућа јер не 

задовољава техничке спецификације, те је као 

таква неприхватљива и одбија се у складу са 

чл.107.ЗЈН 

 

 

6) Уколико је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење 

– начин на који је утврђена та цена.  / 

 

7) Критеријум за оцењивање понуде је: 

- најнижа понуђена цена 
 Услови за примену члана 86. Закона о јавним набавкама  

    (за услуге и радове - домаћи/страни понуђач и за добра - домаћег/страног порекла)     / 

                               

 Постоје:      /                          Да                                   Не 
 

Назив/име понуђача Доказ статуса домаћег понуђача 

услуга, радова, односно домаћег 

порекла добара 

/  

 

 

 

 а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 

Назив/име понуђача 
Понуђена цена 

 (без ПДВ-а) 

1 ''Стим Импорт'' доо, Ф. Кљајића бб, 15300 Лозница 899.510,00 

2 /  

Χ  



         

 

 

 

 

8) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели 

понуђачу „Стим Импорт“доо, Ф. Кљајића бб, 15300 Лозница, бр.понуде 1036, од 22.01.2018. 

године. 

 

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално.     Да 

 

           

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу 

законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 

додељује понуђачу „Стим Импорт“доо, Ф. Кљајића бб, 15300 Лозница, бр.понуде 1036, од 

22.01.2018. године. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                                                                                                                                    
Против ове одлуке, захтев за заштиту права може да поднесе у року од 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.                                                                                                                                             

              

 

 

 

                                                                                               ЈП ''Водовод и канализација'' 

                                                                                                              в.д. директора 

 

                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                /Милан Раднић, дипл.ел.инж/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 



         

 

 

 


