РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 729/17
Дана: 12.04.2017. године
Трг Јована Сарића 1
Краљево

На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), члана 35. Одлуке о Градској управи
града Краљева (Сл. лист Града Краљева бр.32/16) и члана 14. Статута
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево", Ул.
Хајдук Вељкова бр. 61, доносимо
ОДЛУКУ
о додели уговора
(ЈН број 1.3.34)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване решењем Наручилаца број 569/17 и 779/3 од 22.03.2017.године,
додељује се уговор за јавну набавку мале вредности радова – Изградња
објекта за меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу
Удружења учесника рата 1991.-1999. (ЈН 1.3.34), понуђачу RVI PROFIL DOO ,
ул.Хероја Маричића бр.86Д, 36000 Краљево
2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће се по цени од
1.134.683,75 динара без ПДВ-а, односно 1.361.620,50 динара са ПДВ-ом. ,са
роком 60 календарских дана од дана увођења у посао, и начином плаћања у
року од 15 дана од дана испостављања привремених и окончане ситуације
(по завршетку посла).
3. У складу са понудом број 72/17 од 10.04.2017.године понуђачу RVI
PROFIL DOO , ул.Хероја Маричића бр.86Д, 36000 Краљево, доставиће се
уговор за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења
учесника рата 1991.-1999. (ЈН 1.3.34), у року од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права.
4. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 1271 од
10.04.2017. године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 1271/1 од
11.04.2017. године.

Образложење
Комисија за јавне набавке је позив о покретању поступка јавне
набавке мале вредности радова и конкурсну документацију објавила је на
Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручилаца
31.03.2017.године., и истовремено послала позив на следеће адресе:
- ГЗР“Новоградња” Живковић Стојан, ул.Олге Јовичић 20/5, 36000
Краљево
- ГЗР “СТАНДАРД”, ул.Браће Јевремовића 56. 36000 Краљево
- “ВИНГ Д.О.О КРАЉЕВО”, ул. IV краљевачки батаљон 11 б, 36000
Краљево
- RVI PROFIL DOO , ул.Хероја Маричића бр.86Д, 36000 Краљево
- ДВЛ“ДРОБЊАК ИНЖЕЊЕРИНГ”ДОО, Ратко Вечериновић,
ул.Зрењанински пут 103с, 11000 Београд
- ГПД “НИКОЛИЋ” ул.Ратинска бр.15, 36000 Краљево
До датума и сата назначеног у позиву, односно до 10.04.2017.
године до 12.00 часова, пристигле су понуде од 7 (седам) понуђача:
1. Назив и адреса понуђача:
ГЗР “СТАНДАРД”, ул.Браће Јевремовића 56. 36000 Краљево
ПИБ : 101255758
матични број : 55077363
шифра делатности понуђача: 4399
Број понуде: 15/2017 од 10.04.2017.године
Понуђена цена : 1.169.132,40 динара без ПДВ-а
1.402.958,80 динара са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача:
ГПД “НИКОЛИЋ” ул.Ратинска бр.15, 36000 Краљево
ПИБ : 101250823
матични број : 07614039
шифра делатности понуђача: 4399
Понуда бр.39/04 од 10.04.2017.године
Понуђена цена : 1.291.963,00 динара без ПДВ-а
1.550.350,60 динара са ПДВ-ом
3. Назив и адреса понуђача:
Г.З.Р “НОВОГРАДЊА” ул. Олге Јовичић бр.20/5 , 36000 Краљево
ПИБ : 101771555
матични број : 62254327
шифра делатности понуђача: 4120
Понуда бр.4/17 од 10.04.2017.године
Понуђена цена : 1.163.257,80 динара без ПДВ-а
1.395.909,36 динара са ПДВ-ом

4. Назив и адреса понуђача:
RVI PROFIL DOO , ул.Хероја Маричића бр.86Д, 36000 Краљево
ПИБ : 108138446
матични број : 20938366
шифра делатности понуђача: 4120
Понуда бр.72/17 од 10.04.2017.године
Понуђена цена : 1.134.683,75 динара без ПДВ-а
1.361.620,50 динара са ПДВ-ом
5. Назив и адреса понуђача:
“ДВЛ ДРОБЊАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО” ул. Глише Лазаревића 148 б, 11421
Јагњило, Младеновац
ПИБ : 109578543
матични број : 21204773
шифра делатности понуђача: 4120
Понуда бр.42-04/17 од 07.04.2017.године
Понуђена цена : 1.140.685,70 динара без ПДВ-а
1.368.822,84 динара са ПДВ-ом
6. Назив и адреса понуђача:
“ТЕХНОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ” ул. Београдска 64, 36000 Краљево
ПИБ : 20813733
матични број : 107490216
шифра делатности понуђача: 4120
Понуда бр.4/17 од 07.04.2017.године
Понуђена цена : 1.261.488,90 динара без ПДВ-а
1.513.786,68 динара са ПДВ-ом
7. Назив и адреса понуђача:
“ВИНГ Д.О.О КРАЉЕВО”, ул. IV краљевачки батаљон 11 б, 36000 Краљево
ПИБ : 101776012
матични број :6461824
шифра делатности понуђача: 4120
Понуда бр.231/17 од 07.04.2017.године
Понуђена цена : 1.232.346,65 динара без ПДВ-а
1.478.815,98 динара са ПДВ-ом
Неблаговремених понуда није било.
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке мале
вредности констатује да су понуде прихватљиве и рангира их применом
критеријума за доделу уговора одређеном у позиву за подношење понуда и
конкурсној документацији, а то је најнижа понуђена цена, све са позивом на
члан 85.став 1.тачка 2,и члан 107. став 2. Закона о јавним набавкама.

Рангирање прихватљивих понуда:
Назив и адреса понуђача:
 RVI PROFIL DOO , ул.Хероја Маричића бр.86Д, 36000 Краљево
са понуђеном ценом : 1.134.683,75 динара без ПДВ-а, односно
1.361.620,50 динара са ПДВ-ом.


“ДВЛ ДРОБЊАК ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО” ул. Глише Лазаревића
148 б, 11421 Јагњило, Младеновац, са понуђеном ценом :
1.140.685,70 динара без ПДВ-а, односно 1.368.822,84 динара са
ПДВ-ом.



Г.З.Р “НОВОГРАДЊА” ул. Олге Јовичић бр.20/5 , 36000
Краљево са понуђеном ценом : 1.163.257,80 динара без ПДВ-а,
односно 1.395.909,36 динара са ПДВ-ом.



ГЗР “СТАНДАРД”, ул.Браће Јевремовића 56. 36000 Краљево са
понуђеном ценом : 1.169.132,40 динара без ПДВ-а, односно
1.402.958,80 динара са ПДВ-ом.



“ВИНГ Д.О.О КРАЉЕВО”, ул. IV краљевачки батаљон 11 б,
36000 Краљево са понуђеном ценом : 1.232.346,65 динара без
ПДВ-а, односно 1.478.815,98 динара са ПДВ-ом.



“ТЕХНОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ” ул. Београдска 64, 36000 Краљево
са понуђеном ценом : 1.261.488,90 динара без ПДВ-а, односно
1.513.786,68 динара са ПДВ-ом.



ГПД “НИКОЛИЋ” ул.Ратинска бр.15, 36000 Краљево са
понуђеном ценом : 1.291.963,00 динара без ПДВ-а, односно
1.550.350,60 динара са ПДВ-ом.

Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже
Наручиоцима да Уговор за набавку мале вредности радова, доделе понуђачу
RVI PROFIL DOO, ул.Хероја Маричића бр.86Д,
36000 Краљево,
ПИБ:108138446, матични број: 20938366, са понудом број 72/17 од
10.04.2017.године, са понуђеном ценом од 1.134.683,75 динара без ПДВ-а,
односно 1.361.620,50 динара са ПДВ-ом, са роком 60 календарских дана од
дана увођења у посао, и начином плаћања у року од 15 дана од дана
испостављања привремених и окончане ситуације (по завршетку посла).
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
5. Одлуку доставити: начелнику Градске управе, в.д. директора
Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”,
руководиоцу техничког сектора, служби за економске послове, служби за
јавне набавке и архиву и референту за јавне набавке.

6. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.

ВД ДИРЕКТОРА
----------------------------------------------------Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
-----------------------------------------------Милош Петровић, дипл. правник

