
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
        „Т Р Ж Н И Ц А“        
Број: 02-10/131-3 
Дана: 24. априла 2017. године 
НОВИ САД 
 
 
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015),  за јавну набавку бр. 9/2017 дана 24.04.2017. године, Наручилац доноси   
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 
НАРУЧИЛАЦ:  ЈКП "Тржница" Нови Сад, Жике Поповића 4 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ  
 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.700.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА: 
 

1. DOO „T-COMMERCE“ ČAČAK, Чачак, Нушићева бр. 21/2, матични број: 17291122, ПИБ: 
101111616,   

2. „МОСТ-КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Дожа Ђерђа бр. 62, матични број: 08501904, 
ПИБ: 100807290. 

 
 

ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ 
ПОНУДА:   

1. DOO „T-COMMERCE“ ČAČAK, Чачак,  
- Понуда је одбијена као неприхватљива, јер није одговарајућа, односно не испуњава све 

захтеве наведене у III поглављу Конкурсне документације („Врста, техничке карактеристике, 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл.“) и IX поглављу Конкурсне документације (Образац структуре цене – опис и 
спецификација) јер понуђач није доставио узорке како су тражени:  
- Приложени узорак ТРЕГЕР ПАНТАЛОНЕ - тамно плаве боје није одговарајући, односно 
не испуњава све тражене карактеристике, јер има нашивен џеп са стране на левој ногавици 
као и додатни џеп на грудима које наручилац није тражио, а у приложеном извештају о 
испитивању број 21615 резултати испитивања у погледу површинске масе, сировинског 
састава и скупљања по по дужини и ширини имају већа одступања од дозвољених.  
- Приложени узорак ПОЛО МАЈИЦА - тамно зелене (СМБ) боје није одговарајући, јер 
узорак није тамно зелене (СМБ) боје и нема извезен знак ЈКП „Тржница„ на грудима са леве 
стране. 
- Приложени узорак ЛЕТЊЕ ПАНТАЛОНЕ - сиво маслинасте боје није одговарајући,  јер 
узорак није сиво маслинасте боје, а крој панталона није типа џинс (фармерице), односо по 
опису који је задао наручилац. 

 Понуђена цена је 830.640,00  динара без ПДВ-а. 

 
АКО ЈЕ ПОНУДА ОДБИЈЕНА ЗБОГ НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКЕ ЦЕНЕ, ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ – 
НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕНА ТА ЦЕНА: / 
 
НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА: Критеријум за доделу уговора је најнижа 
понуђена цена. 
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РАНГ ЛИСТА: 
 

 Ред. 
Бр. 

Понуђач Понуђена цена без ПДВ-а 

1. „МОСТ-КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Нови Сад 1.421.570,00 динара 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР: 
 
 „МОСТ-КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Дожа Ђерђа бр. 62 
 
Образложење:   
 После отварања понуда, а на основу прегледа и оцене утврђено је да су обе поднешене понуде  
благовремене.  
 Након детаљног прегледа узорака које су доставили „МОСТ-КОМЕРЦ“ ДОО НОВИ САД и 
DOO „T-COMMERCE“ ČAČAK, утврђено је да понуда понуђача DOO „T-COMMERCE“ ČAČAK из 
Чачка није одговарајућа јер не испуњава све тражене захтеве наведене у III и IX поглављу Конкурсне 
документације. Приложени узорак ТРЕГЕР ПАНТАЛОНЕ - тамно плаве боје није одговарајући, 
односно не испуњава  све тражене карактеристике, јер има нашивен џеп са стране на левој ногавици као 
и додатни џеп на грудима које наручилац није тражио, а у приложеном извештају о испитивању број 
21615 резултати испитивања у погледу површинске масе, сировинског састава и скупљања по по 
дужини и ширини имају већа одступања од дозвољених; Приложени узорак ПОЛО МАЈИЦА - тамно 
зелене (СМБ) боје није одговарајући јер узорак није тамно зелене (СМБ) боје и нема извезен знак ЈКП 
„Тржница„ на грудима са леве стране; Приложени узорак ЛЕТЊЕ ПАНТАЛОНЕ - сиво маслинасте 
боје, није одговарајући јер узорак није сиво маслинасте боје, а крој панталона није типа џинс 
(фармерице), односо по опису који је задао наручилац, па се из тих разлога понуда одбија као 
неприхватљива.  
 Критеријум за доделу уговора у конкурсној документацији је најнижа понуђена цена.  

У складу са предлогом Комисије за јавну набавку (извештај бр. 02-10/131-2 од 24. априла 2017. 
године), уговор о јавној набавци: НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ (шифра и редни број 
јавне набавке: 1001; 9/2017) додељује се горе наведеном Понуђачу, а све према  Понуди број 20-4-17 од  
20.04.2017. године. 

Ова одлука објавиће се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 
3 дана од дана доношења одлуке. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 У року од 5 дана од дана објављивања ове  Одлуке на Порталу јавних набавки  понуђач има 
право да  поднесе  ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 Приликом подношења Захтева понуђач је дужан да уплати таксу одређену Законом у износу од 
60.000,00 динара на жиро-рачун брoj: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: 
такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; корисник: Буџет Републике Србије и доказ о уплати достави НАРУЧИОЦУ, ЈКП ''Тржница'' Нови 
Сад, Жике Поповића 4 уз ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА. 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА  
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
_________________________ 

Миомир Јовановић 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
_________________________ 

Душан Бајић 


