
На основу члана 14.Статута ЈП Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”,
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
(ј.н.број 1.3.31)

1.На  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке
именоване  Решењем  директора  ЈП  Дирекције  бр.  6364/2  од  02.12.2015.године,
додељују се  уговори у  отвореном  поступку по  партијама  радови –  Изградња  и
реконструкција  мреже  и  објеката  водовода  и  фекалне  канализације  изван  зоне
надлежности ЈКП “Водовода” по Одлукама НО Дирекције донетих по предлозима МЗ уз
учешће грађана од 15% уз сагласност Градског већа, и то:

- За Партију 1 - МЗ Метикоши (Радови на изградњи резервоара за воду V=48м3),
по понуди број  1/16 од  11.01.2016.године, закључиће се уговор са понуђачем  Ортачко
друштво  за  производњу промет  и  услуге  ПД “ПАЈОВИЋ”,  Драгор  Пајовић,  Ул.  Тике
Коларевића  38/4,  36000  Краљево са  понуђеном  ценом  980.000,00 дин.  без  ПДВ-а
односно 1.176.000,00 дин. са ПДВ-ом са роком извођења 60 календарских дана од дана
закључења уговора и  начином плаћања 15 дана од дана пријема ситуације.

-За Партију 2 – МЗ Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Совљаку, Фабрика сточне хране), по понуди број 25 од 11.01.2016.године, закључиће се
уговор са понуђачем ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево  са понуђеном
ценом  952.860,00 дин.  без  ПДВ-а  односно  1.143.432,00 дин.  са  ПДВ-ом  са  роком
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања 15
дана од дана пријема ситуације..

-За Партију 3 – МЗ Ратина, (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже
ка  Метикошима)   по  понуди  број  25 од  11.01.2016.године,  закључиће  се  уговор  са
понуђачем   ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево са понуђеном ценом
1.830.880,00 дин. без  ПДВ-а односно 2.197.056,00  дин. са ПДВ-ом са роком извођења
60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања 15 дана од дана
пријема ситуације.

-За Партију 4 – МЗ  Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Крушацима ) по понуди број 25 од 11.01.2016.године, закључиће се уговор са понуђачем
ЈКП ”ВОДОВОД”,  Ул.  27.марта бр.2,  36000 Краљево са понуђеном ценом  801.480,00
дин. без ПДВ-а односно 961.776,00 дин. са ПДВ-ом са роком извођења 60 календарских
дана  од  дана  закључења  уговора  и  начином  плаћања  15  дана  од  дана  пријема
ситуације. 

2.  На  основу  члана  107.  став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  одбијају се  као
неприхватљиве понуде понуђача  “BETON S&Z” DOO,  Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи,
36000 Краљево  и Привредно друштво за грађевинарство RVI PROFIL DOO,  Ул. Хероја
Маричића 86Д,  36000  Краљево   јер понуђачи нису доказали да испуњавају додатне
услове, односно нису доставили тражене лиценце 413 или 414. 



3.  Прилог овој одлуци чини Записник са отварања понуда бр. 54 од 11.01.2016.
године,  Извештај  председника  комисије  о  извршеној  рачунској  контроли  од
12.01.2016.године  и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 54/1 од 12.01.2016.
године. 

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за јавне набавке је позив за подношење понуда објавила  на Порталу
јавних  набавки,  на  својој  интернет  страници   и  на  Порталу  службених  гласила
Републике Србије 04.12.2015.године.

 Основни подаци о понуђачима:

До датума и сата назначеног у позиву, односно до  11.01.2016.  године до 12 часова,
пристигле су понуде  од  4 (четири) понуђача :

1. Назив и адреса понуђача  
   ЈКП ”ВОДОВОД” 
   Ул. 27.марта бр.2 , 36000 Краљево
   ПИБ 101772636
   матични број 07190891
   шифра делатности  понуђача 36.00

 Понуда за партију 2 - МЗ Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Совљаку, Фабрика сточне хране)

            понуђена цена –     952.860,00 дин. без ПДВ-а 
               1.143.432,00 дин. са ПДВ-ом
                      
Понуда за партију 3 - МЗ Ратина, (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже
ка Метикошима)

           понуђена цена –  1.830.880,00  дин. без ПДВ-а 
                              2.197.056,00  дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 -  МЗ  Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже
у Крушацима )

           понуђена цена –  801.480,00  дин. без ПДВ-а 
                              961.776,00 дин. са ПДВ-ом

 2. Назив и адреса понуђача  
 Ортачко друштво за производњу промет и услуге ПД “ПАЈОВИЋ”
  Драгор Пајовић
  Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево
  ПИБ 102898048
  матични број 17500511
  шифра делатности  понуђача 4120



 Понуда за партију 1 - МЗ Метикоши (Радови на изградњи резервоара за воду V=48м3)
            понуђена цена –   980.000,00 дин. без ПДВ-а 

             1.176.000,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 2 - МЗ Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Совљаку, Фабрика сточне хране)

           понуђена цена –   997.290,00  дин. без ПДВ-а 
              1.196.748,00 дин.  са ПДВ-ом
                      
Понуда за партију 3 -  МЗ Ратина, (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже
ка Метикошима)

           понуђена цена –   1.894.720,00 дин. без ПДВ-а 
                                2.273.724,00 дин. са ПДВ-ом
                          
3. Назив и адреса понуђача  
  “BETON S&Z” DOO
   Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево

              ПИБ 107382510
              матични број 20790962
              шифра делатности понуђача 4399

Понуда за партију 2 - МЗ Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Совљаку, Фабрика сточне хране)

           понуђена цена –   925.100,00 дин. без ПДВ-а 
            1.110.120,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 3 -  МЗ Ратина, (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже
ка Метикошима)

           понуђена цена –  1.681.720,00 дин. без ПДВ-а 
                              2.018.064,00 дин. са ПДВ-ом

Понуда за партију 4 - МЗ  Ратина (Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у
Крушацима ) 

           понуђена цена –  821.650,00 дин. без ПДВ-а 
                              985.980,00 дин. са ПДВ-ом
Напомена: Приликом рачунске контроле је утврђено да су понуде за партију 3 и партију
4  пермутоване,  те  су овим извештајем,  за разлику од износа у  Записнику,  исказани
износи понуда на које се и односе.

 4. Назив и адреса понуђача 
   Привредно друштво за грађевинарство RVI PROFIL DOO, 
    Ул. Хероја Маричића 86Д, 36000 Краљево
    ПИБ 108138446
    матични број 20938366
   шифра делатности  понуђача 4120

Понуда за партију 1 -  МЗ Метикоши (Радови на изградњи резервоара за воду V=48м3)
           понуђена цена –  981.595,00 дин. без ПДВ-а 

                           1.177.914,00 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. Закона о јавним набавкама Комисија пошто  је прегледала 
и оценила понуде предлеже да се као неприхватљиве одбију понуде  понуђача јер 
понуђачи нису доказали да испуњавају додатне услове, односно нису доставили 
тражене лиценце 413 или 414.

• “BETON S&Z” DOO,  Ул. Јесењинова бр.105, Ковачи, 36000 Краљево  са понуђеном
ценом за партију 2 – 925.100,00 дин. без ПДВ-а односно  1.110.120,00 дин. са ПДВ-
ом; за партију 3 – 1.681.720,00 дин. без ПДВ-а односно 2.018.064,00 дин. са ПДВ-ом;
за партију 4 – 821.650,00  дин. без ПДВ-а односно 985.980,00 дин. са ПДВ-ом

•  Привредно друштво за грађевинарство RVI PROFIL DOO,  Ул. Хероја Маричића 86Д,
 36000  Краљево  са понуђеном ценом за партију 1 – 981.595,00  дин. без ПДВ-а
односно   1.177.914,00 дин. са ПДВ-ом

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 1
 Ортачко друштво за производњу промет и услуге ПД “ПАЈОВИЋ”, Драгор Пајовић,

Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево, са понуђеном ценом 980.000,00 дин. 
без  ПДВ-а односно 1.176.000,00 дин. са ПДВ-ом     

          За Партију 2

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево   са понуђеном ценом  
952.860,00 дин. без ПДВ-а односно 1.143.432,00 дин. са ПДВ-ом

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге ПД “ПАЈОВИЋ”, Драгор Пајовић,
Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 997.290,00 дин.
без  ПДВ-а односно 1.196.748,00 дин. са ПДВ-ом

          За Партију 3

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
1.830.880,00 дин. без ПДВ-а односно 2.197.056,00 дин. са ПДВ-ом

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге “П.Д.ПАЈОВИЋ”,  Драгор 
Пајовић, Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево са понуђеном ценом 
1.894.720,00 дин. без  ПДВ-а односно  2.273.724,00 дин. са ПДВ-ом



    
 За Партију 4

• ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево  са понуђеном ценом  
801.480,00 дин. без ПДВ-а односно 961.776,00 дин. са ПДВ-ом

Комисија за спровођење поступка ове јавне набавке предлаже наручиоцу
да уговор о предметној јавној набавци (по партијама) - Изградња и реконструкција
мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП
“Водовода”  по  Одлукама НО Дирекције донетих по предлозима МЗ уз  учешће
грађана од 15% уз сагласност Градског већа  додели понуђачу:

За Партију 1

 Ортачко друштво за производњу промет и услуге ПД “ПАЈОВИЋ”, Драгор Пајовић,
Ул. Тике Коларевића 38/4, 36000 Краљево, са понуђеном ценом 980.000,00 дин. 
без  ПДВ-а односно 1.176.000,00 дин. са ПДВ-ом   са роком извођења 60 
календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања 15 дана од 
дана пријема ситуације.

За Партију 2

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево   са понуђеном ценом 
952.860,00 дин. без ПДВ-а односно 1.143.432,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.

 За Партију 3

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
1.830.880,00 дин. без ПДВ-а односно 2.197.056,00 дин. са ПДВ-ом са роком 
извођења 60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања
15 дана од дана пријема ситуације.

За Партију 4

 ЈКП ”ВОДОВОД”, Ул. 27.марта бр.2, 36000 Краљево  са понуђеном ценом 
801.480,00 дин. без ПДВ-а односно 961.776,00 дин. са ПДВ-ом са роком извођења
60 календарских дана од дана закључења уговора и  начином плаћања 15 дана 
од дана пријема ситуације.

Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци

3.  Одлуку  доставити:  Директору,  Руководиоцу  техничког  сектора,  Служби  за
економске послове, Служби за јавне набавке и архиву.



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

                                                                                   ДИРЕКТОР
 

                                                                                    Марица Мијајловић, дипл.инж.арх.
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