
РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

Бр.  87/9-16 

29. 12.  2016. године 

Б е о г р а д   

       

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 )  и Извештаја о стручној оцени понуда, бр. 87/8-16  од  29. 11. 2016. 

године,  

 председник Рвачког савеза Србије, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

 

 Поништава се Одлука о додели уговора понуђачу „Difol“ доо, Светозара Папића 21, 

Земун, број: 87/7-16 од 28. 11. 2016. године. 

 

 Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈН МВ 2/2016 набавка 

струњача. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јн за набавку струњача и Јавни 

позив и Конкурсну документацију на Портал УЈН и сајт наручиоца дана 15. 11. 206. 

године, а поступак јавног отварања је вођен 25. 11. 2016. године.   

 

Пристигле су две  понуде:  „Difol“ доо, Светотара Папића 21 , Земун и „Muskulus“   

Војводе Степа 346, Београд. 

 

Након отварања понуда Комисија је сачинила Извештај о стручној оцени понуда  

број: 87/6-16 од 28. 11. 2016. године, на основу кога је наручилац донео одлуку о додели  

уговора понуђачу „Difol“ доо, Светозара Папића 21, Земун, применом критеријума 

најнижа понуђена цена и такву одлуку доставио понуђачима. 

 

 Дана 29. 11. 2016. године, у поступку редовне контоле уочени су недостаци услед 

којих је дат налог комисији да понови фазу стручне оцене понуда, након чега је Комисија 

доставила нов Извештај о стручној оцени понуда 87/8-16 од 30. 11. 2016. године, у коме 

предлаже да се поступак обустави јер нису испуњени услови за поделу уговора. Као 

разлоге за ово, Комисија је навела да је понуда понуђача „Difol“,доо, Светозара Папића 21, 

Земун неприхватљива јер уз понуду није достављен доказ о поседовању Сертификата  

ИСО  9001.  

 

Понуда понуђача „Muskulus“ доо, Војводе Степе 346, Београд је одбијена јер 

понуђено добро не одговара захтеваним спецификацијама и захтевима наручиоца. Наиме, 

према слици из Каталога у прилогу понуде, наведени понуђач је доставио изглед који није 

у бојама Светске рвачке федерације већ је у бојама жута у кругу и црвена са стране у 

пречнику, што су боје које су престале да се користе још пре две године, а такве   

струњаче нарућилац већ има, али их не може користити услед обавезног  другачијег 

визуленог изгледа које Светска рвачка федерација прописује као нужност, па постоји 

основана бојазан да би наручиоца  прихватањем ове понуде добио производ – добро, 



према изгледу са слике из Каталога, а које недвосмислено није у бојама које Светска 

рвачка федерација захтева и као такво неупотребљиво за намену због које нарућилац 

спроводи предметну набавку. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана пријема. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                        Жељко Трајковић 


