
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  KPAIbEBO 
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 530/20 
дана: 30.03.2020. године  
Трг  Јована  СариТiа  1 
Краљево  

JaPtiQ п~ЕДУэЕЋЕ  ЭА  УрЕЋИВАњЕ  
"РАЋЕВИНСк0Г  3ЕМЉИШТА  „hра:бево ' 

~роЈ /о93/2о  
го  2oгоп  

на  основу  члана  107. и  108. Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  
РС" бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015), члана  36. Одлуке  о  Градској  управи  града  
Краљева  (Сл . лист  града  Краљева  32/16, 22/17 и  5/19) и  члана  14. Статута  Јавног  
предузећа  за  уређивање  грађевинског  земљишта  "Краљево" ( Сл. лист  града  
Краљева  32/16), доносимо  

ОДЛУКУ  
о  додели  уговора  

(Јн  број  1.3.25) 

1. на  основу  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке  
именоване  Решењем  наручилаца  бр. 383/20 и  697/20 од  02.03.2020. године , 
додељује  се  уговор  за  јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  — 
Изградња  јавног  осветљења  у  Гочкој  улици , понуТјачу  Здравко  Павловић  предузетник , 
Постављање  електричних  инсталација  СИДЕЛ  Чибуковац , Улица  V Чибуковачка  7, 
36000 Краљево  . 

2. Посао  из  тачке  1. ове  одлуке  уступиfiе  се  по  цени  од  372.270,00 дин. без  
ПДВ-а  односно  446.724,00 дин. са  ПДВ-ом , са  роком  извоТјења  радова  у  року  од  30 
календарских  дана  од  дана  уво%ења  у  посао  и  начином  плаћања  по  испостављању  
оверене  окончане  ситуације  по  завршетку  посла , у  року  од  15 дана  од  дана  пријему  
ситуације . 

3. У  складу  са  понудом  број  002/20 од  19.03.2020. године  понуtlачу  Здравко  
Павловић  предузетник , Постављање  електричних  инсталација  СИДЕЛ  Чибуковац , 
Улица  V Чибуковачка  7, 36000 Краљево , доставиће  се  уговор  за  јавну  набавку  мале  
вредности  - Изградња  јавног  осветљења  у  Гочкој  улици , у  року  од  8 дана  од  дана  
протека  рока  за  подношење  захтева  за  заштиту  права.. 

4. Прилог  овој  одлуци  чини  Записник  са  отварања  понуда  бр. 1013/20 од  
20.03.2020. године  и  Извештај  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  бр. 1013-1/20 од  
26.03.2020. године . 

Образложење  

Комисија  за  јавне  набавке  је  Позив  за  подношење  понуда  објавила  Позив  за  
подношење  понуда  и  Конкусну  документацију  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  
интернет  страницама  наручилаца  09.03.2020. године  

r 



По  одлуци  о  покретању  поступка  процењена  вредност  јавне  набавке  износи  
416.667,00 динара  без  ПДВ-а . 

Основни  подаци  о  п®нуђачима : 

До  датума  и  сата  назначеног  у  позиву , односно  до  20.03.2020. године  до  12 часова , 
пристигле  су  од  2 (два) понуђача : 

1. Назив  и  адреса  понуђача  
3дравко  Павловић  предузетник , Постављање  електричних  инсталација  СИДЕЛ  
Чибуковац , Улица  V Чибуковачка  7, 36000 Краљево  
ПИБ  110603440 
матични  број  64920197 
шифра  делатности  понуђача  4321 
тип  предузећа  - мало  
понуFјена  цена  - 372.270,00 дин. без  ПДВ-а  

446.724,00 дин. са  ПДВ-ом  

2. Назив  и  адреса  понуђача  
Друштво  са  ограниченом  одговорношћу  ARCHIDESIGN - 1NG PLUS, 
Улица  Чибуковачке  чете  22, 36000 Краљево  
ПИБ  109354883 
матични  број  21167304 
шифра  делатности  понуFјача  7112 
тип  предузећа  - микро  
понуђена  цена  - 410.410,00 дин . без  ПДВ-а  

492.492,00 дин. са  ПДВ-ом  

Неблаговремених  понуда  није  било. 

Критеријум  за  доделу  уговора  одређен  је  у  Позиву  за  подношење  понуда  и  
конкурсној  документацији , а  то  је  најнижа  понуfјена  цена, све  са  позивом  на  члан  85. 
ста  в  1. тач  ка  2. 

Рангирање  прихватљивих  понуда: 

• 3дравко  Павловић  предузетник , Постављање  електричних  инсталација  СИДЕЛ  
Чибуковац , Улица  V Чибуковачка  7, 36000 Краљево  са  понуђеном  ценом  
372.270,00 дин. без  ПДВ-а  односно  446.724,00 дин . са  ПДВ-ом  

• Друштво  са  ограниченом  одговорношћу  ARCHIDESIGN - 1NG PLUS, Улица  
Чибуковачке  чете  22, 36000 Краљево  са  понуђеном  ценом  410.410,00 дин . 
без  ПДВ-а  односно  492.492,00 дин. са  ПДВ-ом  

Комисија  констатује  да  је  понуда  бр. 002/20 од  19.03.2020. године  понуђача  
прихватљива . 



сторо .и , ипл.инж.арх. 

ДИРЕКТОР /. - sh~~,~ а  И  Р' і  СКЕ  УПРАВЕ  

екчић, дипл.правник  

Комисија  за  спровоFјење  поступка  ове  јавне  набавке  предложила  Наручиоцима  
да  уговор  о  предметној  јавној  набавци  — Изградња  јавног  осветљења  у  Гочкој  улици  
додели  пону%ачу: 

• 3дравко  Павловић  предузетник, Постављање  електричних  инсталација  СИДЕЛ  
Чибуковац, Улица  V Чибуковачка  7, 36000 Краљево  са  понуђеном  ценом  
372.270,00 дин. без  ПДВ—а  односно  446.724,00 дин. са  ПДВ—ом, са  роком  
изво%ења  радова  у  року  од  30 календарских  дана  од  дана  увођења  у  посао  и  
начином  плаћања  по  испостављању  оверене  окончане  ситуације  по  завршетку  
посла, у  року  од  15 дана  од  дана  пријему  ситуације. 

Из  напред  наведених  разлога  донета  је  одлука  као  у  изреци. 

5. Одлуку  доставити: начелнику  Градске  управе, директору  Јавног  предузеТiа  
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  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. 


