
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

О Д Л У К У
о додели уговора 

     (ЈН број 1.3.36.)

    1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем  директора  Дирекције   бр.  4093/2  од  17.08.2015.  године,
додељује  се  уговор  за јавну  набавку  у  отвореном  поступку –  Израда  типских
наткривених тезги за коришћење у улици Милоша Великог и другим локацијама на
подручју  града,  понуђачу  понуђачу “ДЕМИНГ”  Д.О.О.,  Ул.  Патријаха  Варнаве
бр.23,11000 Београд.
     2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  3.500.000,00 динара
без ПДВ-а,  односно 4.200.000,00 динара са ПДВ-ом, са роком извођења радова 50
календарских  дана од дана увођења у посао (  у свему према одељку 15. конкурсне
документације  -  Техничке  спецификације),  гарантним  роком  2  године  од  дана
примопредаје  радова и  начином  плаћања   у  року  од  15 дана  од  дана   пријема
ситуације.

 3. У складу са понудом број 26/2015 од 26.05.2015. године понуђачу “ДЕМИНГ”
Д.О.О.,  Ул.  Патријаха  Варнаве бр.23,11000 Београд,  доставиће се  уговор за  јавну
набавку у отвореном поступку –  Израда типских наткривених тезги за коришћење у
улици Милоша Великог и другим локацијама на подручју града, у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

 4. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 4886 од 28.09.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 4886/1 од 05.10.2015. 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 интернет страници Наручиоца дана 28.09.2015. године.

По одлуци о покретању поступка процењена вредност јавне набавке износи
4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

До датума и сата назначеног у позиву,  односно до  21.09.2015. године до 12
часова, пристигле су  понуде од  4 (четири) понуђача:

1. Назив и адреса понуђача
" ГАЛЕБ СИСТЕМ”Д.О.О, Ул. Поцерска бр.111, 
 15000 Шабац
 ПИБ 104478592
 матични број 20137738
 шифра делатности  понуђача 2823
 понуђена цена   3.600.000,00  дин. без ПДВ-а

       4.320.000,00 дин. са ПДВ-ом



2. Назив и адреса понуђача
 “ДЕМИНГ”Д.О.О.  Ул. Патријаха Варнаве бр.23,
  11000 Београд
  ПИБ 101256620
  матични број 07582048
  шифра делатности  понуђача 4120
  понуђена цена  3.500.000,00  дин. без ПДВ-а

       4.200.000,00  дин. са ПДВ-ом

3. Назив и адреса понуђача
“ТЕХНОМАГ ПРОИНГ” Д.О.О. Ул.Београдска бр.64, 
  36000 Краљево
  ПИБ 107492425
  матични број 20814209
  шифра делатности  понуђача 2512
  понуђена цена  3.750.000,00  дин. без ПДВ-а

       4.500.000,00  дин. са ПДВ-ом

4. Назив и адреса понуђача
“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ” Д.О.О. Ул.Београдска бр.19, 
  36000 Краљево
  ПИБ 104410748
  матични број 20156350
  шифра делатности  понуђача 4661
  понуђена цена  3.387.500,00  дин. без ПДВ-а

       4.065.000,00  дин. са ПДВ-ом

Неблаговремених понуда није било.
  
 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. 

 1.  Назив и адреса понуђача:“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ” Д.О.О. Ул.Београдска бр.19, 
  36000 Краљево, понуђена цена 3.387.500,00  дин. без ПДВ-а , односно     
4.065.000,00  дин. са ПДВ-ом.

2.  Назив и адреса понуђача: “ДЕМИНГ”Д.О.О.  Ул. Патријаха Варнаве бр.23,
11000  Београд,  понуђена  цена  3.500.000,00  дин.  без  ПДВ-а,  односно
4.200.000,00  дин. са ПДВ-ом.

3.  Назив и адреса понуђача: " ГАЛЕБ СИСТЕМ”Д.О.О, Ул. Поцерска бр.111, 
15000 Шабац са понуђена цена 3.600.000,00  дин. без ПДВ-а , односно 4.320.000,00 
дин. са ПДВ-ом.

4.  Назив и адреса понуђача: “ТЕХНОМАГ ПРОИНГ” Д.О.О. Ул.Београдска бр.64, 
36000  Краљево  са  понуђеном цена  3.600.000,00  дин.  без  ПДВ-а  ,  односно
4.500.000,00 дин. са ПДВ-ом.



       На основу сазнања да је код прворангираног понуђача “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ”
Д.О.О.  законски  заступник  фирме  син,  једног  од  чланова  Надзорног  одбора  ЈП
Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, комисија за спровођење поступка ове
јавне набавке позива се на чл.3. ст.1.тачка10 и 11, чл.29. ст.1.тачка1 и чл.30. ст.1.
Закона о јавним набавкама  и  предлаже наручиоцу да уговор  о предметној  јавној
набавци додели другорангираном понуђачу “ДЕМИНГ”Д.О.О.  Ул. Патријаха Варнаве
бр.23 ,11000 Београд ,ПИБ 101256620,  матични број  07582048, шифра делатности
понуђача 4120 са понудом број  26/2015 од 26.05.2015. године за јавну набавку  у
отвореном  поступку  радова  –  Израда  типских  наткривених  тезги  за  коришћење  у
улици Милоша Великог и другим локацијама на подручју града  са понуђеном ценом
3.500.000,00   дин.  без  ПДВ-а,  односно  4.200.000,00   дин.  са  ПДВ-ом.,  роком
извршења 50 дана од дана увођења у посао( У свему пема одељку 15. конкурсне
документације -  Техничке спецификације)  и начином плаћања 15 дана од пријема
ситуације, јер је наведена чињеница постојања сукоба интереса могла да утиче на
одлучивање у поступку јавне набавке. 

Комисија је узела у обзир и мишљење Руководиоца правног сектора (Одговор
бр.4942/1  од  01.10.2015.г),  и  закључила  да  у  конкретном  случају  постоји  сукоб
интереса који МОЖЕ да утиче на одлучивање у поступку ЈН и то, многоструко, ако се
имају  у  виду  сва  овлашћења  Надзорног  одбора,  сходно  закону  о  Јавним
предузећима(чл.18) и Статуту предузећа.  

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  10
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. 
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