
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  КРАЈbЕВО  
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 1691/20 
Датум: 07.10.2020. године  
Трг  Јована  Сарића  1. 
Краљево  

На  основу  члана  108. 3акона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС", број  124/12, 14/15 

и  68/15), члана  46. Правилника  о  ближем  уређивању  поступка  јавне  набавке  и  набавке  на  које  се  не  
примењује  3акон  о  јавним  набавкама  у  Градској  управи  града  Краљева, број  3805/15 од  31.12.2015. 
године  и  Извештаја  о  стручној  оцени  понуда  Комисије  за  јавне  набавке  број  404-40-20/20-VII од  
05.10.2020. године, 

Начелник  Градске  управе  града  Краљева  као  одговорно  лице  наручиоца  доноси: 

одлуку  
о  додели  уговора  

Градска  управа  града  Краљева  као  наручилац  у  отвореном  поступку  јавне  набавке  радова  ЈН  
број  404-40/20-VII Уговор  о  јавној  набавци  радова  на  реализацији  Пројекта  "Унапређење  енергетске  
ефикасности  зграде  Дома  ученика  средњих  школа  Краљево", за  потребе  Градске  управе  града  
Краљева  као  наручиоца  ДОДЕЈbУЈЕ  понуђачу  Предузе fiе  за  инжењеринг  и  промет  
„ИНТЕРКЛИМА" ДОО  улица  Кнеза  Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања  ПИБ  100919962, 
матични  број  07378572, заведена  код  понуђача  под  бројем  1109-1-165 од  11.09.2020. године, за  
укупно  понуђену  цену  радова  у  износу  17.894.151,00 динара  без  ПДВ-а, односно  21.472.981,20 
динара  са  ПДВ-ом, са  понуђеним  роком  извођења  радова  од  60 дана  од  дана  увођења  у  посао,са  
роком  плаћања  од  8 дана  по  испостављеној ,привременој  и  окончаној  ситуацији . 

Образложење  

Наручилац  је  дана  30.06.2020. године  донео  Одлуку  о  покретању  отвореног  поступка  јавне  
набавке  радова  ЈН  број  404-40/20-VII Уговор  о  јавној  набавци  радова  на  реализацији  Пројекта  
"Унапређење  енергетске  ефикасности  зграде  Дома  ученика  средњих  школа  Краљево", за  потребе  
Градске  управе  града  Краљева. 3а  наведену  јавну  набавку  Наручилац  је  објавио  Позив  за  
подношење  понуда  са  Конкурсном  документацијом  на  Порталу  јавних  набавки  и  својој  интернет  
страници-сајту  града  Краљева  дана  13.08.2020. године. Измене  и  допуне  Конкурсне  документације  
објављене  су  на  Порталу  јавних  набавки  и  сајту  града  Краљева  дана  24.08.2020. године, као  и  дана  
07.09.2020. године  уз  истовремено  продужење  рока  за  подношење  понуда  до  15.09.2020. године. 
Одговори  наручиоца  на  више  постављених  питања  заинтересованих  лица  - потенцијалних  
понуђача  ради  појашњења  Конкурсне  документације  објављени  су  на  Порталу  јавних  набавки  и  
сајту  града  Краљева  дана  21.08.2020. године, дана  27.08.2020. године, дана  02.09.2020. године, дана  
04.09.2020. године  и  дана  08.09.2020. године. 

До  истека  рока  за  подношење  понуда  дана  15.09.2020. године  на  адресу  наручиоца  поднето  је  
укупно  9 (девет) понуда. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда, Комисија  за  јавну  набавке  је  сачинила  
3аписник  о  отварању  понуда  дана  15.09.2020. године  број  404-40-15/20-VII, након  чега  је  
приступила  стручној  оцени  покуде, сачинивши  извештај  о  истом. 
У  Извештају  о  стручној  оцени  понуда  број  404-40-20/20-VII од  05.10.2020. године, Комисија  за  

јавну  набавку  је  констатовала  следеће: 

1. Врста  предметајавне  набавке: набавка  радова. 
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2. Подаци  о  јавној  набавци  набавци: 

3. Подаци  о  наручиоцу  са  којим  се  заједнички  спроводи  поступак  јавне  набавке  (у  складу  са  
чланом  50. Закона): 
Наручилац  спроводи  поступак  јавне  набавке  самостално . 
4. Основни  подаци  о  понуђачима  и  понудама: 

Набавка  радова  на  реализацији  Пројекта  "Унапређење  
енергетске  ефикасности  зграде  Дома  ученика  средњих  школа  

Предметјавне  набавке Краљево", за  потребе  Градске  управе  града  Краљева  као  
наручиоца  

Редни  број  јавне  набавке ЈН  404-40/20-VII 

Износ  планираних  средстава  за
19.998.362,00 динара  без  ПДВ-а  

јавну  набавку  на  годишњем  нивоу  
Раздео  5, глава  01-Градска  управа, Програм  0501-Енергетска  
ефикасност  и  обновљиви  извори  енергије, функционалка  
класификација 620-Развој заједнице, Програмска  
активност/Пројекат  0001- Енергетски  менаџмент, позиција  
190, економска  класификација  465000-Остале  дотације  и  
трансфери, Одлуке  о  буџету  града  Краљева  за  2020. годину  
(„Службени  лист  града  Краљева", број  36/19), конто  465111- 
остале  дотације  и  трансфери, Финансијског  плана  извршења  
буцета  града  Краљева  за  2020. годину, за  буцетског  корисника  

Подаци  о  апропријацији  у  буцету, Градску  управу  града  Краљева, 70°/о  обезбеђује  Министарство  
односно  финансијском  плану рударства  и  енергетике  на  основу  донетог  Решења  

Министарства  рударства  и  енергетике  број  401-00-513/2019-06 
од 11.05.2020. године  кој  им  су  одобрена  средства  Граду  
Краљеву, по  Јавном  позиву  за  доделу  средстава  из  Буцетског  
фонда  за  унапређење  енергетске  ефикасности  ради  
финансирања  Пројеката  у  области  ефикасног  коришl=iења  
енергије  у  2019. години  у  јединицама  локалне  саомоуправе, 
као и  закљученог  Уговора  број  401-00-3 87/ 11 /2020-06 од  
04.06.2020. године  Министарства  рударства  и  енергетике  са  
градом  Краљевом  број  1279/20 од  04.06.2020. године  

Процењена  вредностјавне  набавке  19.998.362,00 динара  без  ПДВ-а  
без  ПДВ-а   
Вредност  уговора  о  јавној  набавци  
без  ПДВ-а

17.894.151,00 динара  без  ПДВ-а, 

Вредност  уговора  о  јавној  набавци 21.472.981,20 динара  са  ПДВ-ом  
са  ПДВ-ом  
Евентуална  одступања  од  Плана  Нема  одступања  од  Плана  јавних  набавки  
јавних  набавки  са  образложењем  

Број  под  којим  је  понуда Датум  и  час  пријема  
Назив/име  понуђача заведена понуде  код  

наручиоца  
„ГРО  СТАТИК  ДОО, Булевар  деспота 404-40-6/20-VII

дана  14.0 о2020. 
Стефана  13, 21000 Нови  Сад године  у  09 часова  
Предузеl•ia за  инжењеринг  и  промет  дана  15.09.2020. 
„ИНТЕРКЛИМА" ДОО  улица  Кнеза 404-40-7/20-VII године  у  0852 часова  
Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања  
ARCHIDESIGN-ING PLUS doo, улица дана  15.09.2020. 

Чибуковачке  чете  бр.22, 36000 Краљево
404-40-8/20-VII године  у  0915 часова  

Заједничка  понуда  понуђача  ALFACO
404-40-9/20-VII

дана  15.09.2020. 
INZENJERING d.o.o. као  овлашl=iени  члан, године  у  0955 часова  

2 



5. Називи, односно  имена  понуђача  чије  су  понуде  одбијене, разлози  за  њихово  одбијање  и  
понуnена  цена  тих  понуда: 

6. Детаљно  образложење  начина  утврђивања  неуобичајено  ниске  цене, 
одбијања  понуде  сагласно  члану  92. Закона  о  јавним  набавкама: 

Није  поднета  ниједна  понуда  која  би  садржала  неуобичајено  ниску  цену. 
7. Критеријум  за  оцењивање  понуда: 
Критеријум  за  оцењивање  понудеје  најнижа  понуђена  цена. 
Ранг  листа  понуђача  по  критеријуму  најниже  понуђене  цене: 

ако  је  иста  разлог  

улица  Милутина  Мандиl=iа  ББ, 32000 Чачак  V 
и  AXIS GROUP INZENJERING d.o.o. као  
члан, улица  Цара  Лазара  31/4, 36000 
Краљево  
СЗР„Линија", као  овлашћени  члан  групе  
понуђача  заобилазни  пут  66, 14000 Ва.љево, дана  15.09.2020. 

Д. „КЕЈ  улица  Владике  Николаја
404-40-10/20-VII 

и  Г.П. године  у  1000 часова  " 
29/6, 14000 Ваљево  као  члан  групе. 
Предузеl-iе  за  производњу  и  промет  AMI- дана  15.09.2020. 
MONTER doo Крушевац.

404-40-11/20-VII године  у  1001 часова  
Заједничка  понуда  понуђача  TEHNOMAG- 
PROING doo Краљево, 36000 Краљево, 
Београдска  64 и  понуђача  RADIJATOR- дана  15.09.2020. 
IN2ENJERING DOO, 36000 Краљево,

404-40-12/20-VII године  у  1002 часова  
Живојина  Лазића  Солунца  6, 36000 
Краљево  
„АЛ-Техна" доо  Краљево, улица  Браће  
Јовановиl-i 148, 36000 Краљево  и  понуђача дана  15.09.2020. 
СЗР  Водо-Монт, улица  Саве  Ковачевића

404-40-13/20-VII године  у  1 003 

бр.26, 34000 Крагујевац  
Грађевинска  радња  ГМЛ  ИНЖЕЊЕРИНГ, дана  15.09.2020. 
улица  Косовска  81, 34000 Крагујевац

404-40-14/20-VII године  у  1020 часова  

Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  
Разлози  одбијања  понуде  

чија  је  понуда  одбијена ПДВ-а  
Понуда  је  неприхватл,ива  

-Прелази  износ  процењене  вредности  
ГРО  СТАТИК  ДОО, набавке  предвиђене  Одлуком  о  покретању  

Булевар  деспота  Стефана  поступка  предметне  јавне  кабавке, те  је  29.30 1 .494,70 динара  
13, 21000 Нови  Сад понуда  неприхватљива  сагласно  чл. З. т. 33. 

ЗЈН. 

Назив/име  понуђача Понуђена  цена  без  ПДВ-а  

1. 
Предузеl=iе  за  инжењеринг  и  промет  „ИНТЕРКЛИМА " 17.894.151,00 динара  без  ПДВ-а  
ДОО  улица  Кнеза  Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања  
Заједничка  понуда  понуђача  TEHNOMAG-PROING doo 
Краљево, 36000 Краљево, Београдска  64 и  понуђача 

 18.866.696,00 динара  без  ПДВ-а  2  
RADIJATOR-IN2ENJERING DOO, 36000 Краљево, 
Живојина  Лазиl=iа  Солунца  6, 36000 Краљево  
Заједничка  покуда  понуђача  ALFACO IN2ENJERING 

3 
d.o.o. као  овлашl=iени  члан, улица  Милутина  Мандиl-iа  ББ

, 18.959.618,27 динара  без  ПДВ-а  
32000 Чачак  и  AXIS GROUP IN2ENJERING d.o.o. као  
члан, улица  Цара  Лазара  31 /4, 36000 Краљево  
СЗР„Линија", као  овлашћени  члан  групе  понуђача  

4, заобилазни  пут  66, 14000 Ваљево, и  Г.П.Д. „КЕЈ" улица  19.151.054,80 динара  без  ПДВ-а  
Владике  Николаја  29/6, 14000 Ваљево  као  члан  групе. 
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8. Назив/име  понуђача  коме  се  додељује  уговор: 
Комисија  за  јавну  набавку  је  у  фази  стручне  оцене  поднетих  понуда  у  отвореном  поступку  јавне  

набавке  ЈН  број  404-40/40-VII набавке  радова  на  реализацији  Пројекта  "Унапређење  енергетске  
ефикасности  зграде  Дома  ученика  средњих  школа  Краљево", за  потребе  Градске  управе  града  
Краљева  као  наручиоца, изршила  проверу  приложених  доказа  и  документације  понуђача  у  погледу  
потпуности  и  исправности  достављених  доказа  о  испуњености  прописаних  обавезних  услова  за  
учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75. Закона  о  јавним  набавкама, проверу  достављених  
доказа  о  испуњености  тражених  додатних  услова  из  члана  76. Закона  о  јавним  набавкама  у  погледу  
траженог  пословног, финансијског  и  кадровског  капацитета  понуђача, проверу  исправности  
достављених  средстава  финансијског  обезбеђења, урадила  рачунску  проверу  поднетих  понуда  у  
погледу  јединичних  и  укупне  цене  радова  у  поднетим  понудама  и  понуђених  рокова, упућеног  
захтева  за  исправку  рачунских  , грешака  број  404-40-19/20-VII од  18.09.2020. године  понуђачу  
TEHNOMAG-PROING doo Краљева;::: 36000 Краљево, Београдска  64 и  одговора, понуђача  
TEHNOMAG-PROING doo Краље;во;  : где  је  електронским  путем  истог  дана, односно  18.09.2020. 
године  одговорио  да  је  сагласан  за  исправку  рачунских  грешака  у  понуди  број  27/20 од  
11.09.2020.године, упућеког  захтева  UNICREDIT банци  број  404-40-16/20-VII од  16.09.2020. године  
у  вези  достављених  средстава  •финансијског  обезбеђења, на  шта  је  UNICREDIT банка  дана  
29.09.2020. године, електронским  путем  одговорила  Наручиоцу, те  је  након  потпуног  и  правилно  
утврђеног  чињеничниг  стања  констатовала  да  су  понуде  понуђача, Предузеће  за  инжењеринг  и  
промет  „ИНТЕРКЛИМА" ДОО  улица  Кнеза  Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања, понуде  понуђача  
TEHNOMAG-PROING doo Краљево, 36000 Краљево, Београдска  64 и  понуђача  RADIJATOR- 
INZENJERING DOO, 36000 Краљево, Живојина  Лазића  Солунца  6, 36000 Краљево, Заједничке  
понуде  понуђача  ALFACO 1NZENJERING d.o.o. као  овлашћени  члан, улица  Милутина  Мандића  ББ, 

V 

32000 Чачак  и  AXIS GROUP INZENJERING d.o.o. као  члан, улица  Цара  Лазара  31/4, 36000 Краљево, 
Заједничке  понуде  СЗР„Линија", као  овлашћеног  члана  групе  понуђача  заобилазки  пут  66, 14000 
Ваљево, и  Г.П.Д. „КЕЈ" улица  Владике  Николаја  29/6, 14000 Ваљево  као  члана  групе, понуде  
понуђача  Предузећа  за  производњу  и  промет  AMI-MONTER doo Крушевац  и  Грађевинске  радње  
ГМЛ  ИНЖЕЊЕРИНГ, улица  Косовска  81, 34000 Крагујевац, понуде  понуђача  ARCHIDESIGN-ING 
PLUS doo, улица  Чибуковачке  чете  бр.22, 36000 Краљево  и  понуде  понуђача  СЗР  Водо-Монт, улица  
Саве  Ковачевића  бр.26, 34000 Крагујевац  ПРИХВАТЈbИВЕ  И  ОДГОВАРАЈУТiЕ, док  је  понуда  
понуђача  ГРО  СТАТИК  ДОО, Булевар  деспота  Стефана  13, 21000 Нови  Сад, НЕПРИХВАТЈbИВА. 

Комисија  за  јавну  набавку  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  чињеничног  стања  у  фази  
стручне  оцене  понуда  предлаже  наручиоцу  избор  најповољније  понуде  по  критеријуму  најниже  
понуђене  цене  од  понуђача  Предузеће  за  инжењеринг  и  промет  „ИНТЕРКЛИМА" ДОО  улица  Кнеза  
Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања  ПИБ  100919962, матични  број  07378572 текуl-iи  рачун  број  170- 
30006248000-47 код  Уникредит  банке, понуда  број  1109-1-165 од  11.09.2020. године, за  укупно  
покуђену  цену  радова  на  реализацији  Пројекта  "Унапређење  енергетске  ефикасности  зграде  Дома  
ученика  средњих  школа  Краљево" за  потребе  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца  у  износу  
од  17.894.151,00 динара  без  ПДВ-а, односно  21.472.981,20 динара  са  ПДВ-ом, са  понуђеним  роком  
извођења  радова  од  60 дана  од  дана  увођења  у  посао, са  роком  плаl=iања  од  8 дана  по  испостављеној, 
привременој  и  окончаној  ситуацији. 

9. Изабрани  понуђач  Предузеће  за  инжењеринг  и  промет  „ИНТЕРКЛИМА" ДОО, не  извршава  
набавку  уз  помоћ  подизвођача. 

5
Предузеће  за  производњу  и  промет  AMI-MONTER doo 19.191.449,55 

динара  без  ПДВ-а  Крушевац, Копаоничких  жртава  4/8 
Грађевинска  радња  ГМЛ  ИНЖЕЊЕРИНГ, улица  Косовска 

 19.497.609,80 динара  без  ПДВ-а  6•   81, 34000 Крагујевац  

7
Понуда  понуђача  ARCHIDESIGN-ING PLUS doo, улица 

 19.699.691,00 динара  без  ПДВ-а  Чибуковачке  чете  бр.22, 36000 Краљево  
Заједкичка  понуда  понуђача  „АЛ-Техна" доо  Краљево, 
улица  Браће  Јовановић  148, 36000 Краљево  и  понуђача  СЗР 

 19.729.986,00 динара  без  ПДВ-а  
8• Водо-Монт, улица  Саве  Ковачевића  бр.26, 34000 

Крагујевац  
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НО  ЛИЦЕ  ИАРУЧИОЦА  
К  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  

равник  

10. Начелник  Градске  управе  града  Краљева  прихватио  је  образложени  предлог  Комисије  за  јавну  
набавку  о  избору  најповољније  понуде  по  критеријуму  најниже  понуђене  цене  и  донео  Одлуку  о  
додели  уговора  најповољнијем  понуђачу  и  то  понуђачу  Предузеће  за  инжењеринг  и  промет  
„ИИТЕРКЛИМА" ДОО  улица  Кнеза  Милоша  161, 36210 Врњачка  Бања  ПИБ  100919962, 
матични  број  07378572 текући  рачун  број  170-30006248000-47 код  Уникредит  банке, понуда  
број  1109-1-165 од  11.09.2020. године, за  укупно  понуђену  цену  радова  на  реализацији  Пројекта  
"Унапређење  енергетске  ефикасности  зграде  Дома  ученика  средњих  школа  Краљево" за  
потребе  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца  у  износу  од  17.894.151,00 динара  без  
ПДВ-а, односно  21.472.981,20 динара  са  ПДВ-ом, са  понуђеним  роком  извођења  радова  од  60 
дана  од  дана  увођења  у  посао,са  роком  плаfiања  од  8 дана  по  испостављеној ,привременој  и  
окончаној  ситуацији. 

11. Одлуку  о  додели  уговора  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  сајту  града  Краљева  у  року  од  3 
(три) дана  од  дана  доношења  одлуке  и  доставити  уз  предметјавне  набавке  архиви  наручиоца. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: 
Против  ове  одлуке  може  се  преко  Наручиоца  поднети  Захтев  за  заштиту  права  Републичкој  
Комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  у  року  од  10 (десет) дана  од  дана  
објављивања  Одлуке  на  Порталујавних  набавки. 
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