РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЈБЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 1170/20
Датум: 13.07.2020. године
Трг Јована Сарића 1.

Кра .rb ево
На основу члана 108. 3акона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15), члана 46. и 54. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и
набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева,
број 3 805/1 5 од 31.12.2015. године и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавне
набавке број: 404-26-4/20-VII од 10.07.2020. године, начелник Градске управе града Краљева
као одговорно лице наручиоца доноси:

одлуку
0 дОдели угОвора
Градска управа града Краљева као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности,
набавци радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења по
партијама, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, ДОДЕЈБУЈЕ Уговор о јавној
набавци најповољнијем понуђачу по критеријуму најниже понуђене цене понуђачу

„TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О, улица Београдска бр.64, 36000 Краљево, ПИБ
107490216, матични број 20813733, понуда број 13/20 дана 08.07.2020. године, за следеће
партије, и то, Партију 1-Рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта
у улици Рудничкој број 88 у Краљеву, на КП 291/1 КО Јарчујак у износу од 200.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом, Партију 2- Затрпавање рова за топловод који
се налазе поред стамбене зграда у Краљеву у улици Боре Стефановића број 1 и 3 дужине око
40м у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а односно 180.000,00 са ПДВ-ом, Партију 3Рушење помоћног објекта у Сијаћем Пољу у улици Жарка Зрењанина, на КП 5511/32, КО
Краљево у износу од 28.300,00 динара без ПДВ-а односно 33.960,00 динара са ПДВ-ом, Партију
7—Рушење бесправно изграђеног објекта(штала са надстрешницом) у Сирчи, на КП број 2670/1
КО Сирча у износу од 190.000,00 динара без ПДВ-а односно 228.000,00 динара са ПДВ-ом, за
потребе наручиоца Градске управе града Краљева са понуђеним роком извођења радова од 5
дана од дана увођења у посао, са роком плаћања од 10 дана по испостављеној авансној,
привременој и окончаној ситуацији, а за партију 8- Рушење бесправно изграђеног објекта у
Матарушкој Бањи, улица Жичка бр.59, на КП број 253КО Матаруге и Рушење бесправно
изграђеног објекта у Матарушкој Бањи, улица Жичка бр.58, на КП број 253 КО Матаруге, за

потребе Градске управе града Краљева, уговор додељује понуђачу „ARCHIDESIGN-ING PLUS"
Д.О.О, улица Чибуковачке чете бр.22, 36000 Краљево, ПИБ 109354883, матични број 21167304,
број понуде П14-07/20 од 09.07.2020. године, са понуђеним роком извођења радова од 5 дана од
дана увођења у посао, са роком плаћања од 8 дана по испостављеној авансној, привременој и
окончаној ситуацији.
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Образложење
Наручилац Градска управа града Краљева је дана 23.06.2020. године донео Одлуку о
покретању поступка број 971/20, поступак јавне набавке мале вредности ЈН број 404-26/20-VII
набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења по
партијама, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева и истог дана донео Решење о
образовању Комисије за јавну набавку број 972/20. За наведену јавну набавку Наручилац је
дана 01.07.2020. године објавио Позив за подношење понуда са Конкурсном документацијом
на Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева.
До истека прописаног рока за подношење понуда дана 09.07.2020. године до 1100 часова на
адресу Наручиоца поднете су укупно 2 (две) благовремене понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда дана 09.07.2020. године, Комисија за јавну
набавку сачинила је Записник о отварању понуда број 404-26-3/20-VII, након чега је
приступила стручној оцени понуде, сачинивши Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 404-26-4/20-VII од 09.07.2020. године, Комисија
за јавну набавку је констатовала следеће чињенично стање:
1. Врста предметајавне набавке: набавка радова.
2. Подаци о ј авној набавци:
Предметјавне набавке

Набавка радова на рушењу објеката по налогу
инспекцијских органа у поступку извршења по
партијама, за потребе Градске управе града Краљева

Редни број јавне набавке

ЈН 404-26/20-VII

Износ планираних средстава зајавну
набавку на годишњем нивоу

Подаци о апропријацији у буцету,
односно финансијском плану

Процењена вредностјавне набавке
без ПДВ-а

Вредност уговора о јавној набавци
без ПДВ-а

2.500.000,00 динара без ПДВ-а
Раздео 5, глава 01-Градска управа, Програм 0602Опште услуге локалне самоуправе (Програм 15),
функционална класификација 130-Опште услуге,
Програмска
активност/Пројекат
0001Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, позиција 158, економска класификација
424000, Одлуке о буџету града Краљева за 2020.
годину („Службени лист града Краљева", број
36/19), конто 424911, Финансијског плана извршења
буцета града Краљева за 2020. годину за бутдетског
корисника Градску управу града Краљева
Партија 1
240.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2

180.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 3

28.353,00 динара без ПДВ-а

Партија 4

76.500,00 динара без ПДВ-а

Партија 5

58.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 6

1.268.187,00 динара без ПДВ-а

Партија 7

213.196,00 динара без ПДВ-а

Партија 8

363.764,00 динара без ПДВ-а

Партија 9

72.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 1

200.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 2

150.000,00 динара без ПДВ-а

Партија 3

28.300,00 динара без ПДВ-а

Партија 4
Партија 5

/
/
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Вредност уговора о јавној набавци
са ПДВ-ом

Евентуална одступања од Планајавних
набавки са образложењем

Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 1

/
190.000,00 динара без ПДВ-а
219.000,00 динара без ПДВ-а
/
240.000,00 динара са ПДВ-ом

Партија 2

180.000,00 динара са ПДВ-ом

Партија 3

33.960,00 динара са ПДВ-ом

Партија 4

/

Партија 5

/

Партија 6

/

Партија 7

228.000,00 динара са ПДВ-ом

Партија 8

262.800,00 динара са ПДВ-ом

Партија 9

/

Пема одступања од Планајавних набавки

3. Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
Наручилац спроводи поступак јавне набавке самостално.
3. Основни подаци о понуђачима и понудама:
4. Поднете су укупно 2 понуде и то понуде следећих понуђача:
Назив/име понуђача (носиоца посла)
„ARCHIDESIGN-ING PLUS" Д.О.О, улица
Чибуковачке чете бр.22, 36000 Краљево, ПИБ
109354883, матични број 21167304
„TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О, улица
Београдска бр.64, 36000 Краљево, ПИБ
107490216, матични број 20813733

Број под којим је
понуда заведена

Датум и час пријема
понуде

404-26-1/20-VII

дана 08.0 82020. године
у 11 часова

404-26-2/20-VII

дана 09.0452020. године
у 10 часова

5.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија
је понуда одбијена

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена без ПДВ-а

/
6. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене, ако је иста разлог одбијања
понуде сагласно члано 92. Закона о јавним набавкама.
Пије поднета ниједна понуда која би садржала неуобичајено ниску цену.
7. Критеријум за оцењивање понуде:
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена без ПДВ-а:
Назив/име понуђача

1,

„TEHNOMAG
A.G
PROJEKT"
Д.О.О,
улица
Београдска
бр.64,
36000
Краљево, ПИБ 107490216,
матични број 20813733

Назив Партије
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 7

Понуђена цена без ПДВ-а
200.000,00 динара
150.000,00 динара
28.300,00 динара

Партија 8

320.000,00 динара

3

190.000,00 динара

2,

„ARCHIDESIGN-ING PLUS”
Д.О.О, улица Чибуковачке
чете бр.22, 36000 Краљев0,
ПИБ 109354883, матични број
21167304

Партија 8

219.000,00 динара

8. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене поднетих понуда у поступку јавне набавке
мале вредности, број ЈН 404-26/20-VII набавке радова на рушењу објеката по налогу
инспекцијских органа у поступку извршења по партијама, за потребе наручиоца Градске управе
града Краљева, 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 исправности
достављених средстава финансјског обезбеђења, урадила рачунску проверу поднетих понуда у
погледу јединичних и укупне цене радова у поднетим понудама и понуђених рокова, те је након
потпуног и правилно утврђеног чињеничниг стања констатовала да су понуде понуђача

„ARCHIDESIGN-ING PLUS" Д.О.О, улица Чибуковачке чете бр.22, 36000 Краљево, ПИБ
109354883, матични број 21167304 поднета за Партију 8 u ,,TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О,
улица Београдска бр.64, 36000 Краљево, ПИБ 107490216, матични број 20813733, поднета за
артије 1, 2, 3, 7 и 8 ПРИХВАТЈБИВЕ И ОДГОВАРАЈУ'FiE, а за Партије 4, 5, 6 и 9 треба
поновити јер нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама,
из разлога што није поднета ниједна понуда.
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:

✓ „TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О, улица Београдска бр.64, 36000 Краљево, ПИБ
107490216, матични број 20813733, понуда број 13/20 дана 08.07.2020. године, за укупно
понуђену цену по Партијама и то за:
Партију 1- Рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећенОг стамбеног објекта у улици
Рудничкој број 88 у Краљеву, на КП 291/1 КО Јарчујак у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом,
Партију 2- Затрпавање рова за топловод који се налазе поред стамбене зграда у Краљеву у
улици Боре Стефановића број 1 и 3 дужине око 40м у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а
односно 180.000,00 са ПДВ-ом,
Партију 3-Рушење помоћног објекта у Сијаћем Пољу у улици Жарка Зрењанина, на КП
5511/32, КО Краљево у износу од 28.300,00 динара без ПДВ-а односно 33.960,00 динара са ПДВ-

ом~
Партију 7-Рушење бесправно изграђеног објекта(штала са надстрешницом) у Сирчи, на КП
број 2670/1 КО Сирча у износу од 190.000,00 динара без ПДВ-а односно 228.000,00 динара са
ПДВ-ом, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева са понуђеним роком извођења
радова од 5 дана од дана увођења у посао, са роком плаћања од 10 дана по испостављеној
авансној, привременој и окончаној ситуацији и

✓ „ARCHIDESIGN-ING PLUS" Д.О.О, улица Чибуковачке чете бр.22, 36000 Краљево,
ПИБ 109354883, матични број 21167304, број понуде П 14-07/20 од 09.07.2020. године за Партију
8-Рушење бесправно изграђеног објекта у Матарушкој Бањи, улица Жичка бр.59, на КП број
253КО Матаруге и Рушење бесправно изграђеног објекта у Матарушкој Бањи, улица Жичка
бр.58, на КП број 253 КО Матаруге, за потребе Градске управе града Краљева са понуђеним
роком извођења радова од 5 дана од дана увођења у посао, са роком плаћања од 8 дана по
испостављеној авансној, привременој и окончаној ситуацији.
Комисија за јавну набавку предлаже Наручиоцу да сагласно члану 109. Закона о јавним
набавкама донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке за Партије 4, 5, 6 и 9, јер нису
испуњени законом прописани услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама,
имајући у виду да није поднета ниједна понуда, а да се поступак јавне набавке евентуално понови
4

.

на основу поднетог захтева одговорног лица Наручиоца за понављање поступка након протека
законом прописаног рока од дана објављивања Обавештења о обустави поступка на Порталу ЈН.

9. Изабрани понуђачи „TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О u ,,ARCHІDEЅІGN-ІNG PLUS"
Д.О.О, не извршавају набавку уз помоћ подизвођача.
10. Начелник Градске управе града Краљева као одговорно лице Наручиоца, прихватио је
предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке мале
вредности, ЈН број 404-26/20-VII набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских
органа у поступку извршења по партијама, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева и
доделио уговор најповољнијем понуђачу применом критеријума најниже понуђене цене, за

следеће партије, и то понуђачу „TEHNOMAG A.G. PROJEKT" Д.О.О, улица Београдска бр.64,
36000 Краљево, ПИБ 107490216, матични број 20813733, понуда број 13/20 дана 08.07.2020.
године, за укупно понуђену цену по Партијама и то за, Партију 1- Рушење дотрајалог и
земљотресом трајно оштећенОг стамбеног објекта у улици Рудничкој број 88 у Краљеву, на КП
291/1 КО Јарчујак у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 240.000,00 динара са ПДВом, Партију 2- 3атрпавање рова за топловод који се налазе поред стамбене зграда у Краљеву у
улици Боре Стефановића број 1 и 3 дужине око 40м у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а
односно 180.000,00 са ПДВ-ом, Партију 3-Рушење помоћног објекта у Сијаћем Пољу у улици
Жарка 3рењанина, на КП 5511/32, КО Краљево у износу од 28.300,00 динара без ПДВ-а односно
33.960,00 динара са ПДВ-ом, Партију 7-Рушење бесправно изграђеног објекта(штала са
надстрешницом) у Сирчи, на КП број 2670/1 КО Сирча у износу од 190.000,00 динара без ПДВ-а
односно 228.000,00 динара са ПДВ-ом, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева са
понуђеним роком извођења радова од 5 дана од дана увођења у посао, са роком плаћања од 10
дана по испостављеној авансној, привременој и окончаној ситуацији, а за партију 8- Рушење
бесправно изграђеног објекта у Матарушкој Бањи, улица Жичка бр.59, на КП број 253КО
Матаруге и Рушење бесправно изграђеног објекта у Матарушкој Бањи, улица Жичка бр.58, на КП
број 253 КО Матаруге, за потребе Градске управе града Краљева, уговор додељује понуђачу

„ARCHIDESIGN-ING PLUS" Д.О.О, улица Чибуковачке чете бр.22, 36000 Краљево, ПИБ
109354883, матични број 21167304, број понуде П14-07/20 од 09.07.2020. године, са понуђеним
роком извођења радова од 5 дана од дана увођења у посао, са роком плаћања од 8 дана по
испостављеној авансној, привременој и окончаној ситуацији.
11. Одлуку објавити на Порталу ЈН и сајту града Краљева, доставити уз предмет јавне набавке и
архиви наручиоца.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке понуђач може преко наручиоца поднети захтев
за заштиту права Републичкој Комисији за заштиту права у поступцимајавних набавки у року од 5
(пет) дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки

О ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
К ГРАДСКЕ УПРАВЕ
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