
На основу члана 14. Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”
из Краљева, ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево, 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 1.3.3.)

    1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем  директора  Дирекције   бр.  6143/2   од  24.11.2015.  године,
додељује се уговор за јавну набавку мале вредности радова – Измештање командних
ормара  за  управљање ЈО  из  ТС  у  циљу побољшавања енергетске  ефикасности,
понуђачу “Еуро термик”доо, ул. Моше Пијаде бр.8,36000 Краљево.
     2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од  1.244.227,95 дин. без
ПДВ-а, односно 1.493.073,54 динара са ПДВ-ом, са роком извођења 45 календарских
дана од дана закључивања уговора, гарантним роком 2 године и начином плаћања
авансно 50 %, а остатак по испостављању окончане ситуације у року од 15 дана од
дана пријема ситуације.

3.У  складу  са  понудом број  1207/15  од  07.12.2015.године понуђачу “Еуро
термик”доо,  ул.  Моше Пијаде  бр.8,36000  Краљево, доставиће се  уговор  за  јавну
набавку мале вредности радова – Измештање командних ормара за управљање ЈО
из  ТС у  циљу побољшавања енергетске  ефикасности,  у  року  од  8 дана  од  дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.

4.На основу члана 107.став 1. Закона о јавним набавкама,Комисија је одбила
као  неприхватљиву понуду  понуђача  “Електромонтажа”  доо,ул.  Аеродромска  бр.7,
36000  Краљево  са  понуђеном  ценом  2.224.276,50 дин.  без  ПДВ-а,  односно
2.669.131,80 дин.  са  ПДВ-ом, јер  прелази  износ  процењене  вредности  предметне
јавне набавке.

5.  Прилог  овој  одлуци  чини  Записник  са  отварања  понуда  бр. 6602 од
14.12.2015.године  и  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  бр.  6602/1  од
15.12.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија  образована за спровођење поступка предметне јавне набавке  мале
вредности је  позив  за  подношење  понуда  заједно  са  конкурсном  документацијом
објавила  на  Порталу  јавних  набавки   и  на  својој  интернет  страници  дана
04.12.2015.године, и истовремено послала позив на следеће адресе:

- “Електромонтажа”,ул. Аеродромска бр.7, 36000 Краљево
- “Еуро термик“ ,ул.Моше Пијаде бр.8,36000 Краљево
- “Амига” ул.Тике Коларевића бр.66, 36000 Краљево

До датума и сата назначеног у позиву, односно до 14.12.2015. године до 12.00
часова, пристигле су  понуде од 2 (два) понуђача:



1. Назив и адреса понуђача:
  “Електромонтажа”доо
Ул. Аеродромска бр.7, 36000 Краљево
ПИБ : 103545305
матични број : 17613162
шифра делатности  понуђача: 4399
број понуде: 14181од 11.12.2015.године
понуђена цена: 2.224.276,50 дин. без ПДВ-а

        2.669.131,80 дин. са ПДВ-ом
2. Назив и адреса понуђача:
 “Еуро термик”доо
Ул. Моше Пијаде бр.8,36000 Краљево
ПИБ : 101768797
матични број : 17425846
шифра делатности  понуђача: 4321
број понуде: 1207/15 од 07.12.2015.године 
понуђена цена: 1.244.227,95 дин. без ПДВ-а

        1.493.073,54 дин. са ПДВ-ом
Неблаговремених понуда није било.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

На  основу  члана  107.став  1.  ЗЈН,  пошто  је  прегледала  и  оценила  понуде,
Комисија  је  предложила да  се  одбије  као  неприхватљива  понуда  бр.14181од
11.12.2015.године   понуђача    “Електромонтажа”доо,ул.  Аеродромска  бр.7,  36000
Краљево са понуђеном ценом 2.224.276,50 дин. без ПДВ-а, односно 2.669.131,80 дин.
са ПДВ-ом, јер прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке.

Комисија  је констатовала да  је  понуда  бр.  1207/15  од  07.12.2015.године
понуђача   “Еуро термик”доо, ул. Моше Пијаде бр.8,36000 Краљево прихватљива.  На
основу тога Комисија  је предложила Наручиоцу да се Уговор о  јавној набавци мале
вредности радова - Измештање командних ормара за управљање ЈО из ТС у циљу
побољшавања енергетске ефикасности.,бр.1.3.3, додели понуђачу  Еуро термик”доо,
ул. Моше Пијаде бр.8,36000 Краљево, ПИБ : 101768797, матични број : 17425846, број
понуде:  1207/15  од  07.12.2015.године,  са  понуђеном  ценом  1.244.227,95 дин.  без
ПДВ-а, односно 1.493.073,54 динара са ПДВ-ом, са роком извођења 45 календарских
дана од дана закључивања уговора, гарантним роком 2 године и начином плаћања
авансно 50 %, а остатак по испостављању окончане ситуације у року од 15 дана од
дана пријема ситуације.

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  5

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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