На основу члана 14.Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”,
ул.Хајдук Вељкова бр.61, на основу члана 107.и 108.Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
(ЈН број 1.3.28)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку
именоване Решењем директора Дирекције бр. 5884/2 од 09.11.2015. године додељује
се уговор за јавну набавку мале вредности – Радови на рашчишћавању локације
Музичке школе, понуђачу А.З.Т.Р. „БОЛТО ПРЕВОЗ“ 36215 Подунавци.
2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће се по цени од 1.025.461,50 дин. без
ПДВ-а, односно 1.230.553,80 дин. са ПДВ-ом; са роком извођења од 20 календарских
дана од дана увођења у посао и начином плаћања 15 дана од дана пријема
фактуре.
3. У складу са понудом број 8/2015 од 25.11.2015. године са понуђачем
А.З.Т.Р. „БОЛТО ПРЕВОЗ“ 36215 Подунавци, закључиће се уговор за јавну набавку
мале вредности радова – Радови на рашчишћавању локације Музичке школе, у
Краљеву у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права понућача.
4. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 6247 од
25.11.2015. године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 6247/1 од
26.11.2015. године.

Образложење
Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда доставила на три
адресе лицима која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према
сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, да поднесу понуде и
истовремено објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки
17.11.2015.године.
Назив и адресе лица којима је достављен позив за подношење понуда:
•
•
•

ПД „ПАЈОВИЋ“ ОД, Ул. Тике Коларевић 38Г, 36000 Краљево
ГПТР „КОАСТАН“,Ул. Владислава Маржика бр. 4, 36000 Краљево
ГЗР „СТАНДАРД“, Ул. Браће Јевремовић 56, 36000 Краљево

Основни подаци о понуђачима:
До датума и сата назначеног у позиву, односно до 25.11.2015. године до 12 часова,
пристигле су понуде од 10 (десет) понуђача :

1. Назив и адреса понуђача
„АКВА АРТ“ ДОО, Ђуре Ђаковића 25, 36000 Краљево
ПИБ 103062103
матични број 17523449
шифра делатности понуђача 4311
понуђена цена: 1.481.474,00 дин. без ПДВ-а
1.777.768,80 дин. са ПДВ-ом
2.Назив и адреса понуђача
„ТЕХНОМАГ АГ ПРОЈЕКТ“, Београдска 64, 36000 Краљево
ПИБ 107490216
матични број 20813733
шифра делатности понуђача 4120
понуђена цена: 1.977.071,00 дин. без ПДВ-а
2.372.485,20 дин. са ПДВ-ом
3.Назив и адреса понуђача
Грађевинско занатска радња „СТАНДАРД“ Браће Јевремовић 56, 36000 Краљево
ПИБ 101255758
матични број 55077363
шифра делатности понуђача 4399
понуђена цена: 2.088.518,00 дин. без ПДВ-а
2.506.221,60 дин. са ПДВ-ом
4.Назив и адреса понуђача
Занатско услужна радња за вађење песка „ИСКОП“, Обрва бб, 36000 Краљево
ПИБ 105222185
матични број 60872708
шифра делатности понуђача 14120
понуђена цена: 1.196.488,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
5.Назив и адреса понуђача
Молерска радња „MAGIC COLOR KV”, Обрва бб, 36204 Краљево
ПИБ 108897404
матични број 63780111
шифра делатности понуђача 4334
подизвођач: САПР „МАКИ“, Занатска 18/А, Краљево
ПИБ 103323440
матични број 56331611
понуђена цена: 1.134.997,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
6.Назив и адреса понуђача
СГТР „РЕБРИНОВИЋ МИЛУТИН“, Слободана Стојковића 13, 36201 Матарушка бања
ПИБ 100239863
матични број 52194245
шифра делатности понуђача 4399
понуђена цена: 1.280.374,50 дин. без ПДВ-а
1.536.449,40 дин. са ПДВ-ом

7.Назив и адреса понуђача
Припрема градилиштa „GRUJIĆ MIV”, 8.март 94, 36000 Краљево
ПИБ 109107507
матични број 63932302
шифра делатности понуђача 4312
понуђена цена: 1.631.535,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
8.Назив и адреса понуђача
А.З.Т.Р. „БОЛТО ПРЕВОЗ“ 36215 Подунавци
ПИБ 100918040
матични број 55409277
шифра делатности понуђача 4941
понуђена цена: 1.025.461,50 дин. без ПДВ-а
1.230.553,80 дин. са ПДВ-ом
9.Назив и адреса понуђача
“ARCHIDESIGN“ DOO, Драгослава Богавца 13/4, 36000 Краљево
ПИБ 105426212
матични број 20375841
шифра делатности понуђача 7112
понуђена цена: 1.663.186,00 дин. без ПДВ-а
1.995.823,20 дин. са ПДВ-ом
10.Назив и адреса понуђача
“IDSONIX” DOO, Жике Ваљаревића бр.9, 36210 Врњачка бања
ПИБ 104687961
матични број 20205415
шифра делатности понуђача 4690
понуђена цена: 1.589.656,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
Неблаговремених понуда није било.
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке прихватљиве
понуде рангира 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 107. став 2. Закона о јавним набавкама.
Рангирање прихватљивих понуда:
• А.З.Т.Р. „БОЛТО ПРЕВОЗ“
36215 Подунавци са понуђеном ценом од
1.025.461,50 дин. без ПДВ-а, односно 1.230.553,80 дин. са ПДВ-ом
• Молерска радња „MAGIC COLOR KV”, Обрва бб, 36204 Краљево са
понуђеном ценом од 1.134.997,50 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВа)
• Занатско услужна радња за вађење песка „ИСКОП“, Обрва бб, 36000
Краљево са понуђеном ценом од 1.196.488,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у
систему ПДВ-а)
• СГТР „РЕБРИНОВИЋ МИЛУТИН“, Слободана Стојковића 13, 36201
Матарушка бања са понуђеном ценом од 1.280.374,50 дин. без ПДВ-а, односно
1.536.449,40 дин. са ПДВ-ом

•
•
•

•
•
•

„АКВА АРТ“ ДОО, Ђуре Ђаковића 25, 36000 Краљево са понуђеном ценом од
1.481.474,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.777.768,80 дин. са ПДВ-ом
“IDSONIX” DOO, Жике Ваљаревића бр.9, 36210 Врњачка бања са понуђеном
ценом од 1.589.656,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
Припрема градилиштa „GRUJIĆ MIV”, 8.март 94, 36000 Краљево
са
понуђеном ценом од 1.631.535,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему
ПДВ-а)
“ARCHIDESIGN“ DOO, Драгослава Богавца 13/4, 36000 Краљево са понуђеном
ценом од 1.663.186,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.995.823,20 дин. са ПДВ-ом
„ТЕХНОМАГ АГ ПРОЈЕКТ“, Београдска 64, 36000 Краљево са понуђеном
ценом од 1.977.071,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.372.485,20 дин. са ПДВ-ом
Грађевинско занатска радња „СТАНДАРД“ Браће Јевремовић 56, 36000
Краљево са понуђеном ценом од 2.088.518,00 дин. без ПДВ-а, односно
2.506.221,60 дин. са ПДВ-ом

На основу свега горе наведеног Комисија је у Извештају о стручној оцени
понуда предложила да се Уговор о јавној набавци мале вредности - Радови на
рашчишћавању локације Музичке школе - додели понуђачу А.З.Т.Р. „БОЛТО
ПРЕВОЗ“ 36215 Подунавци; ПИБ 100918040; матични број 55409277 са понуђеном
ценом од 1.025.461,50 дин. без ПДВ-а, односно 1.230.553,80 дин. са ПДВ-ом; са роком
извођења од 20 календарских дана од дана увођења у посао и начином плаћања 15
дана од дана пријема фактуре.
Саставни део ове Одлуке је Извештај о стручној оцени понуда број бр. 6247/1
од 25.11.2015. године..
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
5.Одлуку доставити: Директору; 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 се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права.
ДИРЕКТОР
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

