
РFПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  КPAJbEI30 
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 1486/20 
Датум: 04.09.2020. голипе  
Трг  Јоватта  Сариhа  1. 
Крал,ево  

I-Ia осliову  члана  108. 3aкotia о  јавиим  набавкама  („Службени  гласник  РС", број  124/12, 14/1 5 
и  68/ 15), члана  46. Правилника  о  ближем  уређивању  поступка  јавЕiс  набавке  и  набавке  на  којс  сс  тiс  
ііримсіbујс  Закон  о  јавним  iiабавкама  у  Градској  управи  града  Краљсва, број  3805/15 од  31.12.2015. 

годи }јс  и  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисијс  за  јавнс  Еiабавке  број  404-38-3/20-VII од  
04.09.2020. годинс, 

I-iачелrtrик  Градске  управе  града  Краљсна  као  од1 онорно  лице  iiаручиоца  доноси: 

одлукУ  
о  додели  уговора  

Градска  управа  града  Краљева  као  наручилац  у  отворепом  поступку  јавие  набавке  радова  JI-I 

број  404-38/20-V1I Уговор  о  јавној  набавци  радова  на  изградіви  1 фазс  инсталација  иiтфраструктурс  
(ЕЕ  и  ТТ  иіісталација) у  улици  Доситејевој -наставак  радова  у  ци.thу  реализацији  Пројекта  стамбеfiс  
обіiове  после  земљотреса  у  Краљеву, за  потребе  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца  
ДОДЕЈbУЈЕ  поттуСlачу  „ТеамЕиерго" д.о.о. из  Београда-3емуЕiа, улица  Мије  Алексиlriа  43а  

• Београд  11283, IВБ  108365670 матичтти  бnлј  20984732, заведеi;а  код  понуђача  под  бројсм  
завсдсна  код  понуђача  под  бројем  2954/20 дајiа  25.08.2020. годинс, а  код  Наручиоца  под  бројем  ЈН  
404-38-1/20-VII дана  31.08.2020. године, за  укупно  понуђеlіу  цену  радова  у  износу  од  7.657.946,23 
диЕіара  без  ПД13-а, односно  9.189.535,47 диііара  са  ПДВ-ом, роком  за  извођење  радова  од  14 
(че•rргтасст) календарских  дана  од  дана  увођеіБа  у  посао, понуђеним  гарантним  роком  изведених  
радова  од  2 (две) годинс  и  понуђеним  роком  и  условима  плаliаfва  од  8 (осам) дана  rio 
испостављеној  авансној, привремсној  и  окопча}ioj ситуацији . 

Образложет i,с  

} Iаручилаii јс  дана  30.06.2020. годинс  донсо  Одлуку  о  iioкpc raruy отвореног  постут iка  јавнс  
набавке  радова  ЈН  број  404-38/20-VII за  јавну  гiабавку  радова  на  изград tви  1 фазс  инсталасlија  
иіiфраструктуре  (ЕЕ  и  ГГ  иіiсталација) у  улици  Доситејевој -тiастанак  радова  у  циљу  реализацији  
Пројскта  стамбеие  обнове  после  земљотреса  у  Kpa.ibeвy, за  потребе  Градске  управе  града  Краљева  
као  Еiаручиоца. За  навсдену  јавЕ-iy і-iабавку  Наручилац  јс  објавио  Позив  за  подноцiсwс  понуда  са  
Конкурсном  документацијом  і ia Порталу  јавiiих  набавки  и  сізојој  интернет  страігици -сајту  града  
Кра.іbева  дапа  30.07.2020. гоциігс. 

До  истека  рока  за  поднонiсrве  понуда  даfга  31.08.2020. ііа  адресу  наручиоца  поднеза  је  
укуггно  1 (јсдiіа) понуда. 

1laкotі  сгiроведеног  поступка  отвараii)а  iіонуда, Комисија  за  јавну  набавке  јс  сачини~iа  
Записпик  о  отварању  rіoіiyдa дана  31.08.2020. годинс  број  404-38-2/20-VII, након  чега  јс  
приступила  стручној  оцсіiи  понудс, сачинивіiiи  извсliггај  о  истом. 
У  Извсiirгају  о  стручгiој  оi.~сни  ігонуда  број  404-38-3/20-VII од  04.09.2020. гоциiiс, Комисија  за  

јавггу  пабавку  јс  коистатова~га  сЈісдсћс: 
1. 13рс•ra riредмстајавпе  іiабавке: набавка  радова. 
2. Подаци  о  јавној  набавци  набавци: 

ПрсдмСг  јав}ic пабавкс  

Радови  і ia изград fии  1 фазс  инсгалација  иfiфрасгруктурс  (ЕЕ  
и  ТТ  иtісгалација) у  улици  Доситејевој -іiаставак  радова  у  
циљу  рсат►изацији  Пројск•га  сгамбенс  обіiовс  nocлc 
земотреса  у  Крanеву, за  по  гребе  Градске  угiравс  града  
Kpa.rveвa као  наручиоца  
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3. ГIодаци  о  наручиоцу  са  којим  се  заједiсички  сiіроводи  ilocтyiiaк  јавіiе  набавке  (у  екладу  са  
чланом  50. Закона): 
Наручилац  спроводи  rіoc•ryiiaк  jaг3iic Еіабавкс  самосталЕ iо. 

4. Основни  riодаци  о  iiоfiуђачима  и  iiоиуцама: 

5. Називи, одгіосно  имеЕіа  поitуђача  чије  су  iiонуде  оцбијеі iе, разлози  за  њихово  одбијање  и  
понvпена  цена  тих  понvца: 

6. Детаљјio образложење  fiачина  утврђиваibа  Еiеуобичајеі iо  гiиске  цене, ако  је  исга  разЈіог  
одбијања  понуде  сагласно  чliaіiy 92. Закоiia о  јавним  набавкама: 

Није  поцнета  ниједна  понуца  која  би  садржала  iiеуобичајецо  iіиску  цену. 

7. Критеријум  за  оцењиваtі,е  rго}tуда: 
Критеријум  за  оцењивање  понуде  је  најгiижа  rіонуђена  цепа. 
Ранг  листа  покvl-lача  по  критсријуму  ііа_јнижс  појјуђене  цснс: 

8. Назив/име  понуђача  коме  се  доде.тvује  уговор: 

Редни  број  јавЈІе  набавке 11 [ 404-38/20-VII _ 
Износ  плаиираних  срецстава  за

7,688.858,00 диЕiара  без  IIДВ-а  јавну  набавку  на  годишњем  }iиноу  
Раздео  5, ГЈiава  01 - Грацска  yripaвa, Програм  1101 - 
Стаiiовање, урбанизам  и  просторно  планираf~е  (Програм  1), 
Фуtікциоіlатiна  класификација  620 - Развој  заједнице, 
Гlрограмска  активност/пројека•г  0004 - С•гамбена  подршка, 

Подаци  о  апроriријацији  у  буиету, Гlозиција  67, Економска  класификација  511000 — Зграде  и  
односно  финансијском  пла►гу грађевиiіски  објекти, Одлуке  о  буцету  града  Крал~сва  за  2020. 

гоцину  („Службеiiи  лист  града  Кра.п,ева", број  36/19), кон•i•о  
511219 - Изградња  осталих  стамбених  простора, Фиiiаiiсијског  
плана  извршења  буцета  града  Краљева  за  2020. годину  за  
буцеrског  корисника  Градску  управу  града  Краљева  

Процеінеtіа  вредностјавііс  набавке  
без  ПДВ-а

7.688.858,00 диііара  без  ПДВ-а  

Вредност  уговора  о  јавној  кабавци  
без  ПДВ-а

7.657.946,23 диi;ара  без  ПДВ-а  

I3редност  уговора  о  јавној  іiабавци
9.189.535,47 циiiара  са  ПДВ-ом  

са  ПДi3-ом  
1;вентуалfiа  одступања  o11 Hnana Нсма  оцс•rynaњa од  Планајавиих  набавки  
јаиних  riабаики  са  образЈiожеіi)ем  

Број  под  којим  је  поіiуда Датум  и  час  пријема  
Назив/име  поiiуђача заведепа понудс  коц  

наручиоца  

„ТеамЕ~iepro" д.о.о. из  Београда-Земуна, коц  tiаручиоца: 404-3 К-1 /20-V 1I 31.08.2020. године  
улица  Мије  АЈiексиliа  43а  Београд  11283, код  по[iуђача: 2954/20 у  0820 часова  
ПИБ  108365670 матични  број  20984732 

Назив/имс  iiоiіуђача Понуђе~~а  це~;а  без  
1'аз~iози  оаtбија~tiа  попу1~с  

чија  је  иоиуца  одбијеііа ПД13-а  

/ / / 

Назив/име  поiiуђача Понуђена  цеiiа  без  ПДВ-а  

„ТеамЕнерго" д.о.о. из  Београда-Земуiiа, улица  Мије  
1. Алексиl=iа  43а  Београд  11283, ПИБ  108365670 матични  број 7.657.946,23 atиt іapa бсз  1 IДI3-а  

20984732 
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ЛИЦЕ  ИАРУЧИОЦА  
РАДСКF УПРАI3F. 

~ 

i~iиh, Лиил. п l~акiгик  
~ 

~ 

1. 

Комисија  за  јавну  ііабавку  је  у  фази  етручне  оцене  понуда  у  отвореном  поступку  јавне  набавкс  ЈН  
број  404-38/20-VII набавке  радова  на  изградrви  1 фазе  инсталација  инфраструктуре  (ЕЕ  и  ТТ  
инсталација) у  улици  Доси•гејевој -наставак  радова  у  циљу  реализацији  Пројекта  стамбене  o6tiове  
после  земљотреса  у  Краљеву, за  потребе  I'радске  управе  града  Краљева  као  наручиоца, извршила  
проверу  свих  приложених  доказа  и  докумеіiтације  поiiуђача, приложених  доказа  којима  се  доказује  
испутbеfiост  прописаних  обавезiiих  услова  за  учешl-iе  у  поступку  јавіiе  г•i*абавке  из  члана  75. Закона  о  
јавііим  iУабавкама, приложетіих  доказа  и  документације  којим  поііуђач  доказује  испуwеност  тражених  
додаттiих  услова  из  чланa 76. Закона  о  јавfiим  набавкама, урадила  рачуиску  проверу  понуђеtiих  
јединичних  цена  и  укупне  цеііе  радова  у  поднетој  понуди, проверу  исправности  доставл~етіих  
средстава  фиіiансијског  обезбеђе tва, урадила  рачунеку  проверу  у  фази  сгручне  оцене  понуда  
riриликом  рачунске  провере  понуда, Комисија  за  јавну  тiабавку  је  утврдила  да  је  понуђач  начинио  
рачуіiску  грешку  приликом  сачиiпавања  своје  поііуде, •ге  је  сагласіiо  члаііу  93. Закона  о  јавtіим  
набавкама  упутила  дана  02.09.2020. годи t-te Закгев  за  даваіbе  сагласности  за  исправку  рачуііских  
грешака  у  оставл~еном  року  поц  последицом  пропуцiтаі~а  и  да  је  изабрани  понуђач  дана  03.09.2020. 
године  дописом  број  3130/20 дао  сагласнос•г  на  исправку  рачутiских  гретцака, те  је  гiакон  потпуног  и  
правилно  утврђе ttог  читБеничниг  стаwа  констатовала  да  је  поднеiа  понуда  понуђача  „ТеамЕ t~ерго" 
д.о.о. из  Геограда-Земуtга, улица  Мије  Алексиhа  број  43а  Београд  11283, ПИБ  108365670 матични  број  
20984732 ПРИХВАТЈbИВА  И  ОДГОI3АРАЈУТiА. 

Комисија  за  јавну  набавку  на  основу  по•гпупе  и  правилне  стручне  оцене  noiiyдa предлажс  
наручиоцу  избор  најповол)није  понуде  по  критеријуму  најниже  понуђене  цене  радова  на  изграцњи  l 
фазе  инсталација  инфраструктуре  (ЕЕ  и  ТТ  инстајlација) у  улици  Доситејевој -наставак  радова  у  
цил)у  реализацији  Пројекта  стамбене  обнгове  после  зем.љотрсса  у  Краљеву, за  г1о  гребе  Градскс  
управе  града  Крал)ева  као  іјаручиоца, ЈН  број  404-38/20-VII од  rіо►iуђача  „ТеамЕперго" д.о.о. из  
Београlда-3емуііа, улица  Мије  А.гісксића  број  43а  Бсограц  11283, ПИБ  108365670 матични  број  
20984732, заведеиа  код  поiјуlјача  iioд  бројем  2954/20 даУiа  25.08.2020. годиіје, а  код  Иаручиоца  
под  бројем  ЈН  404-38-1/20-VII даiiа  31.08.2020. i•оЈдиiіс, за  укупiiо  iroriyђeіiy цеіiу  радова  у  изітосу  
од  7.657.946,23 диiіара  без  ПДВ-а, одіiосiiо  9.189.535,47 лиiiара  са  ПДВ-ом, роком  за  извоhсЕБс  
радова  од  14 (четрпассг) калеiiдарских  даУiа  од  даііа  yвoljeіba у  посао, iioіiyljeEiим  і  араіі  гпим  
роком  изведеиих  радова  од  2 (две) годиие  и  поiіуhсцим  роком  и  усЛокИма  іілаfiаli)а  од  8 (()сам) 
дана  i[о  исиоставЈбсііој  аваггсrtој, приврсмеiiој  и  окопчаиој  си  гуацији. 

9. Изабрани  riонуђач  „ТеамLнерrо" д.о.о. из  licorpalta-3cмyl і a пc изнрпга i3а  іізбав►<у  у:3 noмoli 
iiодизвођача. 

10. Начејпiик  I'радске  управс  града  Краљева  прихвагио  јс  образложсг iи  предлог  Комисије  за  јавну  
набавку  о  избору  најповол~1іије  поігуде  по  критеријуму  fгајниже  понуђене  цене  и  донео  Одлуку  о  
додели  уі  овора  нај rговољ iгијем  понуђачу  и  го  iгoіiyljaчy „ТеамFперго" д.о.о. из  Београца-3емупа, 
у.гiица  Мије  Алскси fiа  број  43а  Бсоград  11283, ПИБ  108365670 матичіiи  број  20984732, 
заведсУiа  код  појiуђача  под  бројем  2954/20 дaiia 25.08.2020. годиііе, а  код  Наручиоца  rioд  бројем  
ЈН  404-38-1/20-VII даііа  31.08.2020. годи fiе, за  укутiіiо  iioEiyljeiЈy цејіу  радова  у  изііосу  од  
7.657.946,23 ципара  без  ПД13-а, oд!iociio 9.189.535,47 диiтара  са  ПД13-ом, роком  за  извоtјеiі)е  
ра11ова  од  14 (че•гр rіаест) каЈіеіцдарских  дaria од  даіја  увоlјсіБа  у  iіocao, поііуђеііим  гараііз •тiим  
роком  извсlдеііих  радова  од  2 (двс) годипс  и  иоiіуђспим  роком  и  условима  iiлaliaпba од  8 (осам) 
дапа  iro истiоставЈесјiој  акаиспој, приврсмеііој  и  окопчлплј  сиiуацији. 

11. Одlгуку  о  доцели  уговора  објавити  iia Порталу  јаиних  }iабавки  и  сајту  града  Краlг~ева  у  року  од  3 
(три) даfіа  од  даіiа  доноцiења  оцлуке  и  досгави  rи  уз  предметјавi►е  Еiабавке  архиви  iiаручиоца. 

ПОУКА  () IIPABИOM ЛFКУ: 
Ilpo iив  ове  оцлуке  може  сс  ripcкo Наручиоца  гiодпе  іи  Закгсв  за  заш  гиту  прана  Реггубличкој  
Комисији  за  зацrгиту  права  у  rіoc•iупцима  јавтiих  пабавки  у  року  од  10 (десе•г) дана  од  дапа  
објав»>иЕ3ан~а  Одлуке  iіa Поргалујавітих  riабавки . 
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