
ЈП  Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

На  основу  члана  116.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник
Републике Србије", број 124/12,14/2015 и 68/2015)

                   
         
                   ЈП  Дирекција за планирање и  изградњу “Краљево” 
                                                       Краљево
                                        Ул. Хајдук вељкова бр. 61

Објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   Јавно  предузеће  Дирекција
за планирање и изградњу "Краљево", Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,
www.direkcijakv.net

Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа

Предмет набавке:  Техничка документација за изградњу мостова из програма
обнове  мостова  на  територији  града  Краљева  у  2015.години  у  случају
отклањања последица од поплава
`Партија 1 - Годачица  (1)
Мост на Гледићкој реци, засеок Доња река - Пешићи 

Партија 2 – Чукојевац (1)
Мост на Гледићкој реци у засеоку Котуровићи 

Партија 3 – Чукојевац (2)
Мост на Гледићкој реци у засеоку Радоњићи 

Партија 4 - Годачица (3)
Мост на Гледићкој реци “Жабин поток – Јеремићи” 

Партија 5 - Годачица (4)
Мост на Гледићкој реци у центру села 

Партија 6 - Годачица (2)
Мост на Гледићкој реци засеок Доња река, код старе воденице 

Партија 7 - Раваница 
Мост на Гледићкој реци на путу Чукојевац - Годачица скретање за Котуровиће 

Партија 8 - Чукојевац
Мост на Гледићкој реци скретање за Јовиће 

Партија 15 – Раваница 
Мост  на  Гледићкој  реци   у  Раваници,  скретање   испред  скретања  за
Котуровиће 

Назив  и  ознака  из  општег  рачника  набавке:  71240000  –  Архитектонске,
инжењерске услуге и услуге планирања

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

http://www.direkcijakv.net/


Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;

Број примљених понуда: 5 (пет) ; 

Уговорена вредност за партију 1:  255.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена:  396.000,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  255.000,00 динара без  ПДВ-а 

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 396.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена  цена   код  прихватљивих понуда:  255.000,00 динара  без
ПДВ-а, (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 2:  265.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 420.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  265.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 420.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   265.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 3: 265.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 420.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  265.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 420.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   265.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 4: 263.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 396.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  263.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 396.000,00 динара са ПДВ-
ом,



Уговорена вредност за партију 5: 263.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 396.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  263.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 396.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   263.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 6: 263.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 396.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  263.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 396.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   263.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 7: 263.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 396.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  263.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 396.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   263.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 8: 265.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 420.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  265.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 420.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   265.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)



Уговорена вредност за партију 15: 260.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 310.000,00  динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена:  260.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша  понуђена  цена  код  прихватљивих  понуда:  310.000,00 динара  без
ПДВ-а, (понуђач није у систему ПДВ-а)

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   260.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Извршилац
не извршава уговор са подизвођачем;

Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.09.2015. године;

Датум закључења уговора:  02.10.2015. године

Основни подаци о извршиоцу: Биро за пројектовање и инжењеринг “H2Office”
из  Краљева, Ул.  Излетничка бр. 36,  ПИБ 105100231, матични број 60761558,
шифра делатности 7112

Период важења уговора:   уговор престаје да важи даном  израде  предметног
пројекта, односно по предаји техничке  документације

Околности  које  представљају  основ  за  измену  уговора:  нису  предвиђене
конкурсном документацијом.

 

                                                                                  ДИРЕКТОР

                                     
Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.  


