
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

О Д Л У К У
о додели уговора

(ј.н.број 1.2.24)

1.На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке
именоване  Решењем  директора  ЈП  Дирекције  бр.  4182/2  од  17.08.2015.  године,
додељује се  уговор  за  јавну  набавку  услуге  –Техничка  документација  парковске
површине између нове  Хале  спортова  и  насипа  са  партерним уређењем приступне
стазе дуж насипа од старог моста на Ибру до ушћа реке Рибнице,додељује се уговор за
јавну набавку услуга понуђачу „АРТКОПИ МС“ доо,Краљевачка бр.5, Врњачка бања, са
подизвођачем „DECO” доо, Даринке Чавдаревић 14, Врњачка бања.

2.Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  530.400,00  динара са
ПДВ-ом; са роком израде од 50 календарских дана од  дана увођења у посао и начином
плаћања 15 дана од дана пријема фактуре.

3.У складу  са понудом број 02/15 од  04.11.2015. год.,  са понуђачем „АРТКОПИ
МС“  доо,Краљевачка  бр.5,  Врњачка  бања; подизвођач:  „DECO”  доо,  Даринке
Чавдаревић  14,  Врњачка  бања, ,  закључиће  се  уговор  за   јавну набавку   услуга –
Техничка документација парковске површине између нове Хале спортова и насипа са
партерним уређењем приступне стазе дуж насипа од старог моста на Ибру до ушћа
реке Рибнице, 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.5902 од 06.11.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр.5902/1 од 23.11.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија је  позив  за подношење понуда објавила на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници дана 07.10.2015. године.

До датума и сата назначеног у  позиву,  односно до 06.11.2015. године до 12 часова,
пристиглe су понуде два  понуђача :

1. Назив и адреса понуђача:

„АРТКОПИ МС“ доо,Краљевачка бр.5, Врњачка бања

 ПИБ 108484442



 матични број 21008702
 шифра делатности  понуђача 7111
подизвођач: „DECO” доо, Даринке Чавдаревић 14, Врњачка бања
 ПИБ 102018518
 матични број 17445596
понуђена цена  442.000,00  дин. без ПДВ-а
                             530.400,00 дин. са ПДВ-ом

2. Назив и адреса понуђача:

„БАУХАУС“ доо, Југ Богданова 11А,  Краљево
ПИБ 101248316
 матични број 17283855
 шифра делатности  понуђача 7022
понуђена цена  480.000,00  дин. без ПДВ-а
                             576.000,00 дин. са ПДВ-ом
 Неблаговремених понуда није било.

Комисија  за  спровођење  поступка  предметне  јавне  набавке прихватљиве  понуде
рангирала  је  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:

• „АРТКОПИ МС“ доо,Краљевачка бр.5,  Врњачка бања са,подизвођачем „DECO”
доо, Даринке Чавдаревић 14, Врњачка бања,  са понуђеном ценом од 442.000,00
дин. без ПДВ-а, односно 530.400,00 дин. са ПДВ-ом

• „БАУХАУС“  доо,  Југ  Богданова  11А,   Краљево, са  понуђеном  ценом  од
480.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 576.000,00 дин. са ПДВ-ом

Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлажила је наручиоцу да
Уговор  о предметној  јавној набавци додели понуђачу -„АРТКОПИ МС“ доо,Краљевачка
бр.5,  Врњачка  бања;  ПИБ  108484442;  матични  број  21008702;  шифра  делатности
понуђача 7111, подизвођач:  „DECO”  доо, Даринке Чавдаревић 14, Врњачка бања, са
понудом број 02/15 од 04.11.2015. год. за јавну набавку  у отвореном поступку - услуга
израде  техничке  документације  парковске  површине  између  нове  Хале  спортова  и
насипа са партерним уређењем приступне стазе дуж насипа од старог моста на Ибру до
ушћа реке Рибнице, са понуђеном ценом од  530.400,00  динара са ПДВ-ом;  са роком
израде од 50 календарских дана од  дана увођења у посао и начином плаћања 15 дана
од дана пријема фактуре.

Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци

6.  Одлуку  доставити:  Директору,  Руководиоцу  техничког  сектора,  Служби  за
економске послове, 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 10

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.
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