
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 9 - Печеног 
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу 

Партија 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће 

Партија 11 - Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник 

Партија 12 - Гокчаница
Мост добра буква 

Партија 13 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима 

Партија 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници

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

Критеријум за доделу уговора: најнижа  понуђена цена;

Број примљених понуда: 2 (две) ; 
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Уговорена вредност за партију 9:  260.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена:  270.000,00 динара са ПДВ-ом,

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

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 270.000,00 динара са ПДВ-
ом,

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

Уговорена вредност за партију 10:  280.000,00  динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 285.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  280.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 285.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:   280.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 11:  275.000,00 динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 290.000,00  динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  275.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 290.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  275.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 12:  288.000,00 динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена:  290.000,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена: 288.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 290.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена цена  код прихватљивих понуда:  288.000,00   динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)



Уговорена вредност за партију 13:  250.000,00 динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 280.000,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  250.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 280.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена  цена   код  прихватљивих понуда:  250.000,00 динара  без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

Уговорена вредност за партију 14:  250.000,00 динара без ПДВ-а

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена: 280.000,00 динара са ПДВ-ом,

Најнижа понуђена цена:  250.000,00 динара без ПДВ-а,

(понуђач није у систему ПДВ-а)

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда:  280.000,00 динара са ПДВ-
ом,

Најнижа понуђена  цена   код  прихватљивих  понуда:  250.000,00  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: 22.10.2015. године;

Датум закључења уговора:  23.11.2015. године

Основни подаци о извршиоцу: Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”  из Краљева, Ул.
Југ  Богданова  бр.  67/1,  ПИБ  106395335,  матични  број  61419217,  шифра
делатности 74202

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.  


