РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЈБЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 1334/20
Датум: 11.08.2020. године
Трг Јована Сариfiа 1.
Краљево
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и
68/15) члана 46. и 54. Правилника о ближем уређивању поступкајавне набавке и набавке на које се
не примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева број 3805/15 од 31.12.
2015. године и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку број 404-39-4/20-VII
од 10.08.2020. године,
начелник Градске управе града Краљева као одговорно лице наручиоца доноси:

одлукУ
о додели уговора
Градска управа града Краљева, као наручилац у поступкујавне набавке мале вредности ЈН број 40439/20-VII набавка радова на уређењу слободног простора са изградњом спортског терена и заштитне
ограде на кат. парцели број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева,
цговор о јавној набавци ДОДЕЈbУЈЕ као најповољнијем понуђачу по критеријуму најниже
понуђене цене понуђачу РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица Хероја Маричиfiа 86д,
Краљево, ПИБ 108138446, матични број 20938366, заведена код понуђача под бројем 92/20 дана
07.08.2020. године, а код Наручиоца под бројем 404-39-2/20-VII за укупно понуђену цену радова у
износу од 2.721.129,92 динара без ПДВ-а, односно 3.265.355,90 динара са ПДВ-ом, понуђеним
роком извођења радова 45 календарских дана од дана увођења у посао, понуђеним гарантним роком
од 2 године, понуђеним роком и условима плаl=iања од 8 (осам) дана по испостављеној аванској,
привременој и окончаној ситуациј и и понуђеним роком важења понуде од 30 (тридесет) дана од
дана јавног отварања понуда.
Образложење
Наручилац Градска управа града Краљеваје дана 30.06.2020. године донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности ЈН број 404-39/20-VII набавке радова на уређењу слободног
простора са изградњом спортског терена и заштитне ограде на кат. парцели број 3695/2 КО Стубал,
за потребе наручиоца Градске управе града Краљева број 1063/20 и истог дана донео Решење о
образовању Комисије за јавну набавку број 1064/20. За наведену јавну набавку Наручилац је дана
30.07.2020. године објавио Позив за подношење понуда са Конкурсном документацијом на Порталу
јавних набавки и на сајту града Краљева, са роком за подношење понуда од 8 (осам) дана, закључно
са 07.08.2020. године до 11,00 часова.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца поднете су укупно 2 (две) понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда дана 07.08.2020. године, Комисија за јавну
набавку сачинила је Записник о отварању понуда број 404-39-3/20-VII какон чега је приступила
стручној оцени приспеле понуде, сачинивши Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда број 404-39-4/20-VII од 10.08.2020 године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће чињенично стање:
1. Врста предметајавне набавке: набавка радова.
2. Подаци о јавној набавци:

Предметјавне набавке

Набавка радова на уређењу слободног простора са изградњом
спортског терена и заштитне ограде на кат. парцели број
1

3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе
града Краљева
ЈН 404-39/20-VII

Редни број јавне набавке
Износ планираних средстава за
јавку набавку на годишњем нивоу

2,749.584,00 динара без ПДВ-а

Раздео 5, Глава 01-Градска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе (Програм 15), Функционална
класификација 1 3О-Опште услуге, Програмска активност/
Пројекат 0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Позиција 168, економска класификација
у
Подаци о апропријацији
511000
- Зграде и грађевински објекти, члана 14. Одлуке о
буцету, односно финансијском
буџету
града
Краљева за 2020. годину („Службени лист града
плану
Краљева", број 36/19), конто 511293-Изградња осталих
објеката, Финансијског плана извршења буцета града
Краљева за 2020. годину за буџетског корисника Градску
управу града Краљева.
вредност
Процењена
набавке без ПДВ-а

јавне

Укупна вредност Уговора
јавној набавци без ПДВ-а

2.749.584,00 динара без ПДВ-а

о

2,721.129,92 динара без ПДВ-а

Укупна вредност Уговора о
3.265.355,00 динара са ПДВ-ом
јавној набавци са ПДВ-ом
Евентуална одступања од Плана
Нема одступања од Плана јавних набавки.
јавних набавки са образложењем
3. Подаци о Наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са
чланом 50. Закона):
Наручилац спроводи поступакјавне набавке самостално.
4. Основни подаци о понуђачима и и понудама:
Поднете су укупно 2 (две) понуде и то понуде следећих понуђача:

1.

2.

Број под којим је
понуда заведена

Назив/име понуђача

Р. бр.

ЈКП „Путеви" из Краљева, улица Цара
Лазара број 44/I, 36000 Краљево, ПИБ 404-39-1/20-VII
100241286, матични број 07190778
РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица
Хероја Маричиl-iа 86д, Краљево, ПИБ 404-39-2/20-VII
108138446, матички број 20938366

Датум и час пријема
понуде
07.08.2020. године у
5~
08 часова
07.08.2020. године у
27
10 часова

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

Назив/име понуђача чијаје
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 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 без ПДВ-а.
Ранг листа понуђача по критеријуму најниже понуђене цене:
2

~

r
Ред.бр
1•
2

Понуђена цена без ПДВ-а

Назив/име понуђача
РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица Хероја
Маричића 86д, Краљево, ПИБ 108138446, матични број
20938366

2.721.129,92

ЈКП „Путеви" из Краљева, улица Цара Лазара број 44/I,
36000 Краљево, ПИБ 100241286, матични број 07190778

2.749.515,10

8. Назив/име понуђача коме се додељује уговор:
Комисија за јавну набавку је у фази стручне оцене поднете понуде у поступку јавне набавке мале
вредности ЈН број 404-39/20-VII набавка радова на уређењу слободног простора са изградњом
спортског терена и заштитне ограде на кат. парцели број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца
Градске управе града Краљева, извршила проверу свих приложених доказа и документације
понуђача, проверу испуњености прописаних обавезних и додатних услова понуђача за учешl=iе у
поступку ове јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама достављеним доказима,
извршила увид у јавно доступне податке код понуђача везано за оцеку понуда, урадила рачунску
проверу понуђених јединичних цена и укупне цене у поднетим понудама, констатовала је да су
понуде понуђача ЈКП „Путеви" из Краљева, улица Цара Лазара број 44/I, 36000 Краљево, ПИБ
100241286, матични број 07190778 и РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица Хероја Маричиl=iа 86д,
Е И ПРИХВАТЈbИВЕ.
Краљево, ПИБ 108138446, матични број 20938366, ОДГОВАРАЈУТi
Комисија за јавну набавку након потпуног и правилно утврђеног чињеничног стања и потпуне и
правилне стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу избор најповољније понуде по критеријуму
најниже понуђене цене набавке радова на уређењу слободног простора са изградњом спортског
терена и заштитне ограде на кат. парцели број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске
управе града Краљева понуђача РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица Хероја Маричића 86д,
Краљево, ПИБ 108138446, матични број 20938366, заведена код понуђача под бројем 92/20 дана
07.08.2020. године, а код Наручиоца под бројем 404-39-2/20-VII за укупно понуђену цену радова у
износу од 2.721.129,92 динара без ПДВ-а, односно 3.265.355,90 динара са ПДВ-ом, понуђеним
роком извођења радова 45 календарских дана од дана увођења у посао, понуђеним гарантним роком
од 2 године, понуђеним роком и условима плаћања од 8 (осам) дана по испостављеној авансној,
привременој и окончаној ситуациј и и понуђеним роком важења понуде од 30 (тридесет) дана од
данајавног отварања понуда.
Изабрани понуђач извршава набавку без 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 404-39/20-VII набавка радова, на уређењу слободног простора са изградњом спортског
терена и заштитне ограде на кат. парцели број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске
управе града Краљева, и донео Одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу применом
критеријума најниже понуђене цене понуђачу РВИ ПРОФИЛ ДОО из Краљева, улица Хероја
Маричиfiа 86д, Кра.rbево, ПИБ 108138446, матични број 20938366, заведена код понуђача под
бројем 92/20 дана 07.08.2020. године, а код Наручиоца под бројем 404-39-2/20-VII за укупно
понуђену цену радова у износу од 2.721.129,92 динара без ПДВ-а, односно 3.265.355,90 динара са
ПДВ-ом, понуђеним роком извођења радова 45 календарских дана од дана увођења у посао,
понуђеним гарантним роком од 2 године, понуђеним роком и условима плаћања од 8 (осам) дана по
испостављеној авансној, привременој и окончаној ситуацији и понуђеним роком важења понуде од
30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
11. Одлуку објавити на Порталу ЈН и сајту града Краљева и 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 поступцима јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана њеног
објављивања на Порталујавних набавки.
О~
ЦЕ НАРУЧИОЦА
: • fЕЈ~ ~ • _ . ~1 ~АДСКЕ УПРАВЕ
,дипл. правник
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