На основу члана 14. Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”
из Краљева, 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 1.2.34.)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем директора Дирекције бр. 4601/2 од 14.09.2015. године,
додељује се уговор за јавну набавку мале вредности услуга – Стратешка процена
утицаја на животну средину за ПГР Гоч понуђачу “Урбанпројект”а.д.ул. Жупана
Страцимира бр.35/3,32000 Чачак.
2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће се по цени од 100.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом, са роком извршења услуге 45
календарских дана од дана закључивања уговора и начином плаћања у року од 15
дана од дана пријема фактуре.
3.У складу са понудом број 624 са понуђачем “Урбанпројект”а.д.ул. Жупана
Страцимира бр.35/3,32000 Чачак, закључиће се уговор за јавну набавку мале
вредности услуга – Стратешка процена утицаја на животну средину за ПГР Гоч, у року
од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
4.На основу члана 107.став 1. Закона о јавним набавкама,Комисија је одбила
као неприхватљиве понуде следећих понуђача, обзиром да прелазе износ процењене
вредности предметне јавне набавке :


“ЕКО-ТОК”доо, ул.Албанске споменице бр.12, 11000 Београд, број
понуде 85/2015, са понуђеном ценом 450.000,00 дин. без ПДВ-а,
односно 540.000,00 дин. са ПДВ-ом. Поменути понуђач није
доставио ни доказе о испуњавању додатног услова.



ПЛАН УРБАН ДОО НИШКА БАЊА, Булевар Светог цара
Константина бр.103, 18110 Ниш, број понуде 569/10 од
13.10.2015.године, са понуђеном ценом 318.000,00 дин. без ПДВ-а,
односно 381.600,00 дин. са ПДВ-ом.

5. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 5424 од 16.10.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 5424/1 од 20.10.2015. године.

Образложење
Комисија образована за спровођење поступка предметне јавне набавке мале
вредности је позив за подношење понуда заједно са конкурсном документацијом
објавила на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници дана
08.10.2015.године, и истовремено послала позив на следеће адресе:
- “ECO logica URBO” d.o.o,ул.Саве Ковачевића бр.3/1, 34000 Крагујевац
- “MKS Inteko “ d.o.o,ул.Устаничка бр.189/III 3а,ТЦ Коњарник,11000 Београд
- “ЕКО ТОК”д.о.о,ул.Албанске споменице бр.12, 11000 Београд

До датума и сата назначеног у позиву, односно до 16.10.2015. године до 12.00
часова, пристигле су понуде од 9 (девет) понуђача.
1. Назив и адреса понуђача:
ЈП “Дирекција за урбанизам” Крагујевац
Ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.23, 34000 Крагујевац
ПИБ : 101577522
матични број : 07165862
шифра делатности понуђача: 7111
понуђена цена: 150.000,00 дин. без ПДВ-а
180.000,00 дин. са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача:
План урбан доо Нишка Бања
Булевар Светог цара Константина бр.103, 18110 Ниш
ПИБ : 107189681
матични број : 20752475
шифра делатности понуђача: 7111
понуђена цена: 318.000,00 дин. без ПДВ-а
381.600,00 дин. са ПДВ-ом

3. Назив и адреса понуђача
ECOLOGICA URBO doo, ул. Саве Ковачевића бр.3/1,34000 Крагујевац
ПИБ :104733275
матични број : 20222816
шифра делатности понуђача : 74201
понуђена цена: 250.000,00 дин. без ПДВ-а
300.000,00 дин. са ПДВ-ом
4. Назив и адреса понуђача
“ ЕКО-ТОК”доо, ул.Албанске споменице бр.12, 11000 Београд
ПИБ : 104053775
матични број : 20081503
шифра делатности понуђача: 7022
понуђена цена: 450.000,00 дин. без ПДВ-а
540.000,00 дин. са ПДВ-ом
5. Назив и адреса понуђача
“GREEN PRO” Инжењерске делатности и техничко саветовање
Ул.Карађорђева бр.41/30, 11300 Смедерево
ПИБ :1088206
матични број : 63726036
шифра делатности понуђача : 7112
понуђена цена: 226.500,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у сиистему ПДВ-а)

6. Назив и адреса понуђача
Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжињеринг
“Урбанпројект”а.д., ул. Жупана Страцимира бр.35/3,32000 Чачак
ПИБ :102115543
матични број : 07167571
шифра делатности понуђача : 7111
понуђена цена: 100.000, дин. без ПДВ-а
120.000,00 дин. са ПДВ-ом
7. Назив и адреса понуђача
Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу СЕТ доо
Шабац, ул. Браће Недић бр.1,15000 Шабац
ПИБ :103109358
матични број : 17526529
шифра делатности понуђача : 7112
понуђена цена: 195.000,00 дин. без ПДВ-а
234.000,00 дин. са ПДВ-ом
8. Назив и адреса понуђача
Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију ANDZOR ENGINEERING
Ул. Иве Андрића бр.13,21000 Нови Сад
ПИБ :104974964
матични број : 20283467
шифра делатности понуђача : 7111
понуђена цена: 200.000,00 дин. без ПДВ-а
240.000,00 дин. са ПДВ-ом
9. Назив и адреса понуђача
Универзитет у Београду – Географски факултет
Студентски трг 3/III, 11000 Београд
ПИБ :100063932
матични број : 07027087
шифра делатности понуђача : 7111
понуђена цена: 249.000,00 дин. без ПДВ-а
298.800,00 дин. са ПДВ-ом
Неблаговремене понуде:
Дана 19.10.2015.године на адресу Наручиоца је пристигла неблаговремена
понуда понуђача МКС ИНТЕКО Београд, заведена код Наручиоца под бројем 5437 од
19.10.2015.године. Понуда ће неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
По одлуци о покретању поступка процењена вредност јавне набавке износи
291.666,00 динара без ПДВ-а.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда:
На основу члана 107.став 1. ЗЈН, пошто је прегледала и оценила понуде,
Комисија је предложила да се одбију као неприхватљиве понуде следећих понуђача
јер прелазе износ процењене вредности јавне набавке:

- “ ЕКО-ТОК”доо, ул.Албанске споменице бр.12, 11000 Београд, број понуде
85/2015, са понуђеном ценом 450.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 540.000,00 дин. са
ПДВ-ом.. Поменути понуђач није доставио ни доказе о испуњавању додатног услова.
- ПЛАН УРБАН ДОО НИШКА БАЊА, Булевар Светог цара Константина бр.103,
18110 Ниш, број понуде 569/10 од 13.10.2015.године, са понуђеном ценом 318.000,00
дин. без ПДВ-а, односно 381.600,00 дин. са ПДВ-ом.
Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке прихватљиве
понуде је рангирала 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:
 Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжињеринг
“Урбанпројект”а.д., ул. Жупана Страцимира бр.35/3,32000 Чачак, бр.
понуде 624 од 14.10.2015.године, са понуђеном ценом 100.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 120.000,00 динара са ПДВ-ом


ЈП
“Дирекција
за
урбанизам”
Крагујевац,Ул.Краља
Петра
I
Карађорђевића бр.23, 34000 Крагујевац, бр.понуде 3232 од
13.10.2015.године, са понуђеном ценом 150.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 180.000,00 динара са ПДВ-ом



Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу СЕТ
доо Шабац, ул. Браће Недић бр.1,15000 Шабац, бр.понуде 11583/15/I од
14.10.2015.године, са понуђеном ценом 195.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 234.000,00 динара са ПДВ-ом.



Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију ANDZOR
ENGINEERING,Ул. Иве Андрића бр.13,21000 Нови Сад, бр.понуде 621/15
од 09.10.2015.године, са понуђеном ценом 200.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом.



“GREEN PRO” Инжењерске делатности и техничко саветовање,
Ул.Карађорђева бр.41/30, 11300 Смедерево, бр.понуде 9/2015 од
14.10.2015.године, са понуђеном ценом 226.500,00 динара без ПДВ-а
(понуђач није у систему ПДВ-а)



Универзитет у Београду – Географски факултет, Студентски трг 3/III,
11000 Београд, бр.понуде 561 од 14.10.2015.године, са понуђеном ценом
249.000,00 динара без ПДВ-а, односно 298.800,00 динара са ПДВ-ом.



ECOLOGICA URBO doo, ул. Саве Ковачевића бр.3/1,34000 Крагујевац,
бр.понуде 157/15 од 13.10.2015.године,са понуђеном ценом 250.000,00
динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом

Комисија је констатовала да понуда бр.624 понуђача “Урбанпројект”а.д, ул.
Жупана Страцимира бр.35/3,32000 Чачак, садржи најнижу понуђену цену. На основу
тога Комисија је предложила Наручиоцу да Уговор о јавној набавци мале вредности
услуге – Стратешка процена утицаја на животну средину за ПГР Гоч, бр.ј.н.1.2.34,

додели понуђачу “Урбанпројект”а.д., ул. Жупана Страцимира бр.35/3,32000 Чачак, са
понуђеном ценом 100.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 120.000,00 дин. са ПДВ-ом, са
роком извршења услуге 45 календарских дана од дана закључења уговора, и начином
плаћања у року од 15 дана од дана пријема фактуре.
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
7. Одлуку доставити: Директору, Шефу урбанистичке службе, Служби за
економске послове и Служби за јавне набавке и архиву.
8.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.
ДИРЕКТОР
___________________________
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.

