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 1.3.4)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем директора Дирекције
бр. 4778/2 од 24.09.2015. године,
додељује се уговор за јавну набавку мале вредности – Реконструкција, санација
косине изнад шеталишта на левој обалоутврди реке Ибар, од Дома технике, према
Чибуковцу, понуђачу ГЗР “СТАНДАРД” ул. Браће Јевремовића бр.56, 36000 Краљево.
2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће се по цени од 1.573.524,00 динара
без ПДВ-а односно 1.888.228,80 дин. са ПДВ-ом, са роком извођења радова 40
(четрдесет) календарских дана од дана увођења у посао ( у свему према одељку 14.
конкурсне документације - Предмер и предрачун радова) и начином плаћања у року
од 15 дана од дана пријема ситуације.
3. У складу са понудом број 59/2015 од 17.10.2015. године понуђачу ГЗР
“СТАНДАРД” ул. Браће Јевремовића бр.56, 36000 Краљево, доставиће се уговор за
јавну набавку мале вредности – Реконструкција, санација косине изнад шеталишта на
левој обалоутврди реке Ибар, од Дома технике, према Чибуковцу, у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
4. На основу члана 107. став 1. Закона о Јавним набавкама комисија, пошто
је прегледала и оценила понуде, одбија као неприхватљиву понуду (обзиром да
прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке) следећег понуђача:
ДВП “Западна Морава” ул. Цара Лазара бр.102, 36000 Краљево, са понуђеном
ценом 1.860.745,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.232.894,00 дин. са ПДВ-ом.
5. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 5438 од
20.10.2015. године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 5438/1 од
20.10.2015. године.

Образложење
Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда доставила на 3 (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
08.10.2015. године и на интернет страници наручиоца – ЈП Дирекције за планирање и
изградњу „Краљево“.
Назив и адреса лица којима је достављен позив за подношење понуда:
 ДВП “Западна Морава” ул. Цара Лазара бр.102, 36000 Краљево
 ГПТР “КОАСТАН” Владислава Маржика бр.4, 36000 Краљево
 ГЗР “СТАНДАРД” ул. Браће Јевремовића бр.56, 36000 Краљево

По одлуци о покретању поступка процењена вредност јавне набавке износи
1.666.667,00 динара без ПДВ-а.
До датума и сата назначеног у позиву, односно до19.10.2015. године до 12
часова, пристигле су понуде од 2 (два) понуђача:
1. Назив и адреса понуђача
ДВП“Западна морава” ул. Цара Лазара бр.102.
36000 Краљево
ПИБ 1012611215
матични број 07154097
шифра делатности понуђача 4291
понуђена цена 1.860.745,00 дин. без ПДВ-а
2.232.894,00 дин. са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача
ГЗР “ СТАНДАРД” ул. Браће Јевремовића бр.56,
36000 Краљево
ПИБ 101255758
матични број 55077363
шифра делатности понуђача 4399
понуђена цена 1.573.524,00 дин. без ПДВ-а
1.888.228,80 дин. са ПДВ-ом
Неблаговремених понуда није било.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда:
На основу члана 107. став 1. Закона о Јавним набавкама комисија, пошто је
прегледала и оценила понуде, предлаже да се одбије као неприхватљива понуда
(обзиром да прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке) следећег
понуђача: ДВП“Западна Морава”, Ул. Цара Лазара бр.102, 36000 Краљево, са
понуђеном ценом 1.860.745,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.232.894,00 дин. са ПДВ-ом.
Рангирање прихватљивих понуда:
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.
Назив и адреса понуђача: ГЗР “ СТАНДАРД” ул. Браће Јевремовића бр.56,
36000 Краљево, понуђена цена 1.573.524,00 дин. без ПДВ-а , односно 1.888.228,80
дин. са ПДВ-ом.
Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже наручиоцу да
Уговор о предметној јавној набавци додели понуђачу ГЗР “ СТАНДАРД” ул. Браће
Јевремовића бр.56, 36000 Краљево, ПИБ 101255758 , матични број 55077363,
шифра делатности понуђача 4399 са понудом број 59/2015 од 17.10.2015. године за
јавну набавку мале вредности – Реконструкција, санација косине изнад шеталишта на
левој обалоутврди реке Ибар, од Дома технике, према Чибуковцу, са понуђеном

ценом 1.573.524,00 динара без ПДВ-а односно 1.888.228,80 дин. са ПДВ-ом, са роком
извођења радова 40 (четрдесет) дана ( У свему пема одељку 14. конкурсне
документације – Предмер и предрачун радова) и начином плаћања 15 дана од
пријема ситуације.
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
6. Одлуку доставити: Директору, Руководиоцу техничког сектора, Служби за
економске послове и Служби за јавне набавке и архиву.
7. 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.

