
На основу члана 14.Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”,
ул.Хајдук  Вељкова  бр.61,  на  основу  члана  107.и108.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 1.2.37)

1.На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке
именоване Решењем директора ЈП Дирекције бр. 5110/2 од 08.10.2015.године, додељују
се  уговори за  јавну  набавку  мале  вредности  по  партијама  услуге  –  Техничка
документација за изградњу мостова из програма обнове мостова на територији града
Краљева у 2015.години, и то:

- За Партију 9 - Печеног 
Мост на путу за Дебељак малу ка путу за Топољску малу, по понуди број  2110/15 од
21.10.2015.године,  закључиће се уговор са понуђачем  Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”,
Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са понуђеном ценом 260.000,00 дин. без ПДВ-а
(понуђач није у систему ПДВ-а) са  роком  извршења  45 календарских дана од дана
потписивања уговора и  начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

-За Партију 10 – Врдила
Мост на путу за Ковиниће, по понуди број  2110/15 од 21.10.2015.године, закључиће се
уговор  са  понуђачем  Пројектни  биро  “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова  67/1,  36000
Краљево са понуђеном ценом 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-
а) са роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

-За Партију 11 – Бресник
Мост  на  реци  Дубочици  на  путу  за  Бресник   по  понуди  број  2110/15 од
21.10.2015.године,  закључиће се уговор са понуђачем  Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”,
Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са понуђеном ценом 275.000,00 дин. без ПДВ-а
(понуђач није у систему ПДВ-а) са  роком  извршења  45 календарских дана од дана
потписивања уговора и  начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

-За Партију 12 – Гокчаница
Мост добра буква  по понуди број 2110/15 од 21.10.2015.године, закључиће се уговор са
понуђачем  Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова 67/1,  36000 Краљево са
понуђеном ценом 288.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са  роком
извршења 45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином плаћања  15
дана од дана пријема фактуре.

-За Партију 13 -  Мланча 
Пешачки  мост  на  реци  Студеници  ка  Драгићевићима  по  понуди  број  2110/15  од
21.10.2015.године,  закључиће се уговор са понуђачем  Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”,
Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а
(понуђач није у систему ПДВ-а), са  роком  извршења  45 календарских дана од дана
потписивања уговора и  начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.



-За Партију 14 -  Мланча 
Пешачки  мост  на  реци  Студеници  по  понуди  број  2110/15  од  21.10.2015.године,
закључиће се уговор са понуђачем  Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова
67/1, 36000 Краљево са понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у
систему  ПДВ-а),  са  роком  извршења   45  календарских  дана  од  дана  потписивања
уговора и  начином плаћања  15 дана од дана пријема фактуре

2. Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр.5506 од 21.10.2015.
године и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр.5506/1 од 22.10.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда доставила на 5 (пет)
адреса, 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 и на својој интернет
страници 13.10.2015.године.

Назив и адресе лица којима је достављен позив за подношење понуда:
• СИСТЕМ ИНЖЕЊЕРИНГ, Ул. Цара Душана бр.53/5, 36000 Краљево
• СТУДИО 5, Ул. Цара Душана бр.20, 36000 Краљево
• МОДУЛ ИНЖЕЊЕРИНГ, Ул. Шарпланинска бр.2, 36000 Краљево
• КДА ПРОЈЕКТИНГ, Ул. Војводе Степе бр.11/9, 36000 Краљево
• BAUHAUS, Ул.Југ Богданова бр.11А, 36000 Краљево

 Основни подаци о понуђачима:

 Основни подаци о понуђачима:

До датума и сата назначеног у позиву, односно до  21.10.2015.  године до 12 часова,
пристигле су понуде  од  2 (два) понуђача :

1. Назив и адреса понуђача  
Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”
Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево
ПИБ 106395335
матични број 61419217
шифра делатности  понуђача 74202

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

           понуђена цена – 260.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                           
Понуда за партију 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће 

           понуђена цена –  280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                             
Понуда за партију 11 - Бресник



Мост на реци Дубочици на путу за Бресник 
           понуђена цена –  275.000,00  дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)

                             
Понуда за партију 12 - Гокчаница
Мост добра буква 

           понуђена цена – 288.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                              
Понуда за партију 13 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима 

           понуђена цена – 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                              
Понуда за партију 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници 

           понуђена цена – 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                            

   2.Назив и адреса понуђача  
 Биро за пројектовање и инжењеринг “H2Office”, 

            Ул. Излетничка 36, 36102 Рибница - Краљево
           ПИБ 105100231
           матични број 60761558
           шифра делатности понуђача 7112

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

           понуђена цена – 270.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                           
Понуда за партију 10 - Врдила
Мост на путу за Ковиниће 

           понуђена цена –  285.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)              
Понуда за партију 11 - Бресник
Мост на реци Дубочици на путу за Бресник 

           понуђена цена –  290.000,00  дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                             
Понуда за партију 12 - Гокчаница
Мост добра буква 

           понуђена цена – 290.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                              
Понуда за партију 13 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници ка Драгићевићима 

           понуђена цена – 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                              
Понуда за партију 14 - Мланча 
Пешачки мост на реци Студеници 

           понуђена цена – 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
                            



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. 
       

 Рангирање прихватљивих понуда:

 За Партију 9
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 260.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 270.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)

          За Партију 10
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 285.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)

           За Партију 11
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 275.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 290.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)

 За Партију 12
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 288.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 290.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)     

За Партију 13
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)

За Партију 14
 Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 

понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
 Биро  за  пројектовање  и  инжењеринг  “H2Office”,  Ул.  Излетничка  36,  36102

Рибница – Краљево са понуђеном ценом 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није
у систему ПДВ-а)



Комисија  за  спровођење  поступка  ове  јавне  набавке  предлаже  наручиоцу  да
уговор  о  предметној  јавној  набавци  (по  партијама)  -  Техничка  документација  за
изградњу  мостова  из  програма  обнове   мостова  на  територији  града  Краљева  у
2015.години  додели понуђачу:

За Партију 9

• Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 
понуђеном ценом 260.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са 
роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

  За Партију 10

• Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 
понуђеном ценом 280.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са 
роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

    За Партију 11

• Пројектни биро “КОНДИЗАЈН”, Ул. Југ Богданова 67/1, 36000 Краљево са 
понуђеном ценом 275.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са 
роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

За Партију 12

• Пројектни  биро  “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова  67/1,  36000  Краљево  са
понуђеном ценом 288.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а) са
роком извршења 45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

За Партију 13

• Пројектни  биро  “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова  67/1,  36000  Краљево  са
понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), са
роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора и  начином
плаћања  15 дана од дана пријема фактуре.

          
          За Партију 14

• Пројектни  биро  “КОНДИЗАЈН”,  Ул.  Југ  Богданова  67/1,  36000  Краљево  са
понуђеном ценом 250.000,00 дин. без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), са
роком извршења  45 календарских дана од дана потписивања уговора 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 5

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.


