
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА 
Број: 2575/17
Дана: 27.11.2017. године
Трг Јована Сарића 1
К р а љ е в о

На основу  члана 107. и  108.  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
РС”  бр.  124/2012,14/2015  и  68/2015),  члана  35.  Одлуке  о  Градској  управи  града
Краљева ( Сл. лист града Краљева 32/16) и члана 14. Статута  Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта “Краљево”, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, доносимо

О Д Л У К У
о додели уговора 

     (ЈН број 1.3.31)

    1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем  Наручилаца бр.   бр. 2233/17 и  4009  од  24.10.2017. године,
додељује се уговор за јавну набавку у отвореном поступку – Регулација леве обале
Ибра у Краљеву од “Старог Јасена” према бензиској  пумпи у Чибуковцу, понуђачу
Водопривредно друштво “ЗАПАДНА МОРАВА” доо Краљево, Ул. Цара Лазара 102,
36000 Краљево.
     2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од 7.499.450,00 динара
без ПДВ-а, односно 8.999.340,00 динара са ПДВ-ом, са роком  извођења радова 60
календарских  дана  од  дана  увођења  у  посао и  начином  плаћања  на  основу
испостављених привремених ситуација  и окончане ситуације, у року од 15 дана по
пријему ситуације.

 3.  У  складу  са  понудом број  245/1  од  20.11.2017.  године понуђачу
Водопривредно друштво “ЗАПАДНА МОРАВА” доо Краљево, Ул. Цара Лазара 102,
36000  Краљево,  доставиће се  уговор  за  јавну  набавку у  отвореном  поступку –
Регулација леве обале Ибра у Краљеву од “Старог Јасена” према бензиској пумпи у
Чибуковцу, након објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки, а пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5. ЗНЈ.

   4.  Прилог  овој  одлуци  чини  Записник  са  отварања  понуда  бр. 4598 од
24.11.2017.  године  и  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  бр.  4598/1  од
27.11.2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија  за  јавне  набавке  је  Позив  за  подношење  понуда  и  конкурсну
документацију   објавила  на  Порталу  јавних  набавки,  на интернет  страницама
Наручилаца и на Порталу службених гласила Републике Србије 25.10.2017.године.

По одлуци о покретању поступка процењена вредност јавне набавке износи
7.500.000,00  динара без ПДВ-а.



До датума и сата назначеног у позиву,  односно до  24.11.2017. године до 12
часова, пристигле је  понуда од  1 (једног) понуђача:

1.  Назив и адреса понуђача  
     Водопривредно друштво “ЗАПАДНА МОРАВА” доо Краљево
     Ул. Цара Лазара 102, 36000 Краљево
    ПИБ 101261215
    матични број 07154097
    шифра делатности  понуђача 4291

               тип предузећа мало
               понуђена цена – 7.499.450,00 дин. без ПДВ-а 
                            8.999.340,00  дин. са ПДВ-ом

         
Неблаговремених понуда није било.

 
Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже Наручиоцима да

уговор  о  предметној  јавној  набавци  Регулација  леве  обале  Ибра  у  Краљеву  од
“Старог  Јасена”  према  бензиској  пумпи  у  Чибуковцу  -  доделе понуђачу
Водопривредно друштво “ЗАПАДНА МОРАВА”  доо Краљево, Ул. Цара Лазара 102,
36000  Краљево,  са  понуђеном  ценом  7.499.450,00 дин.  без  ПДВ-а,  односно
8.999.340,00 дин. са ПДВ-ом,  са  роком  извођења радова 60  календарских дана од
дана увођења у посао и начином плаћања на основу испостављених привремених
ситуација и окончане ситуације, у року од 15 дана по пријему ситуације.

Из напред наведених разлога донета је  одлука као у изреци.

5.  Одлуку  доставити: в.д.  начелнику  Градске  управе,   директору  Јавног
предузећа за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”, руководиоцу техничког
сектора, служби за економске послове, служби за јавне набавке и архиву и референту
за јавне набавке.

6.  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  4,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој
комисији за заштиту права.

   

      ДИРЕКТОР                                  ВД НАЧЕЛНИКА 
                                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ                    

    
             ___________________                                            _____________________ 
      Александар Несторовић, дипл.инж.арх.               Јелена Бекчић Луковић, дипл.правник


	О б р а з л о ж е њ е

