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Број: 754/19
дана: 24.04.2019. године
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На основу члана 107. и 108. 3акона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), члана члана 36. Одлуке о градској управи града
Краљева ("Службени лист града Краљева" бр.32/16 и 22/17) и члана 14. Статута
Јавног предузеhа за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ("Службени лист
града Краљева" бр.32/16), доносимо:

ОДЛУКУ
о додели уговора
(Ј Н број 1.2.44)
1. На основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне набавке
именоване Решењем начелника Градске управе и директора Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта „Краљево", бр.679/19 и 1525/19 од 15.04.2019.
године, додељује се уговор за јавну набавку мале вредности услуга — Геолошко
истраживање за регионалну депонију, пону%ачу AG UNS ARHITEKTONSKO
GRADJEVINSKI 1NSTITUT DOO, Улица др Ћорђа Јоановића бр.4, 21000 Нови Сад.
2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће се по цени од 4.980.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 5.976.000,00 динара са ПДВ-ом, са роком извршења 60
календарских дана од дана уво%ења у посао, и начином плаћања 30 % авансно, а
остатак након изведених радова и услова по закљученом уговору на основу
испостављених и оверених привремених ситуација и окончане ситуације, којима
претходе оверени грађевински листови од стране надзорног органа и одговорног
извоТјача радова на основу испостављене фактуре у року од 15 дана од дана пријема
фактуре.
3.
У складу са понудом број 72/19 од 17.04.2019.године понуђачу AG UNS
ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI 1NSTITUT DOO, Улица др ЂорТја Јоанови%а бр.4,
21000 Нови Сад, доставиће се уговор за јавну набавку мале вредности услуга —
Геолошко истраживање за регионалну депонију, 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 3ЈН.
4.
Прилог овој одлуци чини 3аписник са отварања понуда бр.1666/19 од
23.04.2019.године. и Извештај о стручној оцени понуда Комисије бр. 1666-1/19 од
24.04.2019. године.

Образложење:
Комисија образована за спровоtјење поступка предметне јавне набавке је
Позив за подношење понуда заједно са конкурсном документацијом објавила на
Порталу јавних набавки и на интернет страницама Наручилаца дана
15.04.2019.године.
до датума и сата назначеног у позиву, односно до 23.04.2019. године до 12.00
часова, пристигла је понуда понуТјача:
1. Назив и адреса понуђача:
AG UNS ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI 1NSTITUT DOO
Улица др Ћорђа Јоановиtiа бр.4, 21000 Нови Сад
ПИБ : 107062214, матични број :20734639
шифра делатности понуtјача: 7112
тип предузеба: мало
са подизвоtјачем:
GEODETSKI B1R0 GEOLOGIS NS
Трг Младенаца бр.5, 21000 Нови Сад
ПИБ: 110836641, матични број: 65028689
Проценат укупне вредности набавке који ћe извршити подизвоТјач: 6%
Део предмета набавке који 1-ie извршити подизвоtјач: геодетски радови
Број понуде: 72/19 од 17.04.2019.године
понуђена цена: 4.980.000,00 динара без ПДВ-а
5.976.000,00 динара са ПДВ-ом
Комисија након прегледа и оцене понуда је констатовала да је понуда бр. 72/19
од 17.04.2019.године понуђача AG uns arhitektonsko gradjevinski institut doo, Улица др
Ћорђа Јоанови%а бр.4, 21000 Нови Сад,са подизвођачем Geodetski biro Geologis NS,
Трг Младенаца бр.5, 21000 Нови Сад, прихватљива. На основу тога Комисија
предлаже Наручиоцима да Уговор о јавној набавци мале вредности услуге - Геолошко
истраживање за регионалну депонију, бр.1.2.44, закључе са понуђачем AG uns
arhitektonsko gradjevinski institut doo, Улица др Ћорђа Јоановића бр.4, 21000 Нови
Сад, 107062214, матични број:20734639, који подноси понуду са подизвођачем
Geodetski biro Geologis NS, Трг Младенаца бр.5, 21000 Нови Сад, ПИБ: 110836641,
матични број: 65028689, са понуfјеном ценом 4.980.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 5.976.000,00 динара са ПДВ-ом, са роком извршења 60 календарских дана
од дана увођења у посао, и начином плаТiања 30 % авансно, а остатак након
изведених радова и услова по закљученом уговору на основу испостављених и
оверених привремених ситуација и окончане ситуације, којима претходе оверени
граТјевински листови од стране надзорног органа и одговорног извоfјача радова на
основу испостављене фактуре у року од 15 дана од дана пријема фактуре.
Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци.
5. Одлуку доставити: начелнику Градске управе, директору Јавног предузеFiа
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 страницама

Наручилаца 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. 3ахтев за заштиту
права подноси се Наручиоцу 3, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права.
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