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Број: 15-13/5 

Датум:  15.06.2021. год. 

Редни број набавке: 07/2021 (услуге) 

 

 

         На основу члана 36. Правилника o ближем уређивању поступка набавке Јавног предузећа 

„Ужице развој“ Ужице број 07-21 од 28.01.2021.године и Извештаја о стручној оцени понуда број 

15-13/4 од 14.06.2021. године, директор ЈП „Ужице развој“ Ужице доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за набавку (услуге) број 07/2021 

 

 

Додељује се уговор о набавци (услуге) број 07/2021 „Консалтинг услуге-пројекти“, 

понуђачу  Хидро спектар Краљево, Доситејева 162/6, 36.000 Краљево (број понуђача 05/21 од 

10.06.2021. године), са понуђеном ценом, са и без ПДВ-а,  410.000,00 динара. 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Наручилац, ЈП „Ужице развој“ Ужице је дана 07. 06. 2021. године донео Одлуку  о 

покретању поступка  набавке, услуге,  за 2021. годину број 15-13, за набавку (услуге) бр 07/2021 

„Консалтинг услуге-пројекти“. 

За наведену набавку Наручилац  је дана 07. јуна 2021. године  објавио позив за 

подношење понуда и конкурсну документацију на интернет страници Наручиоца 

www.uerazvoj.uzice.rs 

Позив за подношење понуда Наручилац је, после истраживања тржишта и сачињене листе 

потенцијалних понуђача, бр. 15-13/1, од 07.06.2021. године,  дана 07. јуна 2021. године послао на три 

адресе: S.A.R.T.Inzenjering Kraljevo, Oktobarskih zrtava 17, 36.000 Kraljevo, DESSEN INZENJERING,  

Todora Dukina 80/9, 11000 Beograd , Hidro spekrar Kraljevo, Dositejeva 162/6, 36.000 Kraljevo. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца  је приспело 2 (две) понуде. 

 

            Комисија за набавке образована решењем бр.07-61 од 17.02.2021. године спровела је 

поступак отварања понуда у пословним просторијама ЈП „Ужице развој“ Ужице, ул. Вуколе Дабића 

број 1-3, дана 14. јуна 2021. године са почетком у 12:00 часова о чему је сачињен Записник о 

отварању понуда број 15-13/3 од 14. јуна 2021. године. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 15-13/4 од 14.06.2021. године, Комисија за  

набавке је констатовала следеће: 

 

 

1) Предмет набавке: „Консалтинг услуге-пројекти“, (услуге) бр. 07/2021 

2) Редни број набавке у плану набавки: 2.2.10 

3) Процењена вредност набавке: 700.000,00 динара (без ПДВ-а). 
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4) Основни подаци о понуђачима: 

 

 

Благовремено тј. до дана 14.06.2021. године до 11:00 часова пристигло је укупно две понуде и то: 

 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

5) Комисија за набавкe је спровела поступак прегледа и оцене понуда и утврдила следеће: 
 

• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-34 од 14.06.2021. године понуђача Хидро 

спектар Краљево, Доситејева 162/6, 36.000 Краљево (број понуђача 05/21 од 10.06.2021. 

године) је финансијски исправна и одговара техничким захтевима и спецификацијама датим 

у тендерској документацији. 

• Понуда заведена код Наручиоца под бројем 05-35 од 14.06.2021. године понуђача 

С.А.Р.Т.Инжењеринг Краљево, Октобарских жртава 17, 36.000 Краљево (број понуђача 25/21 

од 10.06.2021. године) је финансијски исправна и одговара техничким захтевима и 

спецификацијама датим у тендерској документацији. 

 

 

 

6) Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: 

 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде 
Разлози за одбијање 

понуде 

Понуђена цена (без 

ПДВ-а) 

 

7) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 

који је утврђена та цена:  

                Нема 

 

8) Начин примене методологије пондера 

 

            Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена 

 

Број понуде 

заведен код 

Наручиоца  

Назив понуђача  Датум пријема 
Време 

пријема 

05-34 
Хидро спектар Краљево, Доситејева 162/6, 

36.000 Краљево 
14.06.2021. 09,15 

05-35 
С.А.Р.Т.Инжењеринг Краљево, Октобарских 

жртава 17, 36.000 Краљево 
14.06.2021. 09,15 
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Ha ocuony KpI'ITepI'IjyMa HajHLIxa rouybeHa rleua KoMr{cuja sa Ha6aBKe je $oprranpaJra cJreAehy
paHr nr4cTy rrpr{xBaTJbr4B}rx [OHyAa:

Panr Has[e noHyfa.ra Ilonylena rleua (ca r 6e3

IIIB-a)

1

Xu4po creKrap Kpareeo, .{ocrarej ena I 621 6, 3 6. 000

Kpareeo 410.000,00

2.
C.A. P. T. I4Hxerieplrur Kpa-rreno, Oxro6apcrr.rx xpraBa

17, 36.000 Kparseno
500.000,00

Kouucr,rja sa Ha6aBxe roncraryje 4a je nony4a uonyfaua Xu.upo crreKrap Kpa-rreno, ,{oczrejena 16216,
36.000 Kpzureno (6poj nonyae 05121oA 10.06.2021. roanue), sanegene KoA Hapy.rroq a, rarra 14.06.2021.
roAr.rue no4 6pojerr,r 05-34, najnonornuja

9) Hasus nonyfaua KoMe ce go4e.rryje yroBop, a aKo je nouyfarr HaBeo Aa he na6anry
lr3Bprtrlrrrr yr norvroh nogusno$aqa r.r Ha3r.rB nogusnofaua

Kouucuja sa Ha6aexe HaKoH crpyqHe orleHe noHyAa npernaxe Hapyruouy ra ce yroBop o Ha6asufi
AoAerII'I nouyfa'ry Xr{Apo creKrap Kparseno, fiocurejena 16216,36.000 Kpa-neno (6poj nonyae 05121 ox
10.06.202T. ro4rEue), 3aBeAeHe ro4 Hapyqroqa, AaHa l4.06.202L roAr4He noa 6pojenr 05-34, ca
nouylenou rIeHoM 410.000100 ArrHapa ca r 6es II[B-a.

\aua:

tr
O4ronopuo nplue Hapfruoqa je fipr{xBarr{no [peAnor Korrrucuje sa Ha6asre Ha ocHoBy Irlseemraja o

ctpynroj oIIeHI4 rIoHyAa 6poj 15-1314 ot14.06. 021. roAr,rHe r.r AoHeno o4rryKy Kao y Ar4crro3lrrr{By.

Yrryrcrno o rpaBHoM cpegchny:
flporun oBe oAnyre Moxe ce noAHerra 3axreB 3a 3arrrrr.rry rpaBa Hapyuuoqy, y poKy oa 3 (rpu) AaHa oA

4ana o6jan.lblrBzlrra oAJIyKe rIHTepHer crpaur.rrlr4 Hapyrroqa www.uerazvoj.uzice.rs

Irlsa6panu nony

fia
3BprrraBa ua6anxy ys nouoh [o.{r{3Bo

He
\auu

T

onuh, Arann. uuir. Mar[r.rHcrBa


