Подаци у одлуци о додели уговора
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда –
ЈН1ППЗ 01/15

1. назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке:
Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића
бр.110, Одлука о додели уговора бр. ИП 5127/15 од 13.07.2015. године
2. врста наручиоца: привредно друштво- друштво са ограниченом одговорношћу
3. опис предмета набавке: израда Плана детаљне регулације Блока унутар
регулације улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и
Шумадијске, градска општина Земун, оријентационе површине ~ 7.5ха, у свему
сагласно Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14, 145/14) и осталим законима и прописима
за израду ове врсте документације
ознака из општег речника набавке:
71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.
4. основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову
примену: члан 36. став 1. тач.2) и мишљењe Управе за јавне набавке бр. 404-022937/14 од 26.08.2014. године.
5. процењена вредност јавне набавке: 4.550.000,00 динара
6. број примљених понуда: 1
7. највиша и најнижа понуђена цена: једна цена
8. цена у РСД: 4.229.680,00 динара без ПДВ, а са ПДВ 5.075.616,00 динара.


начин плаћања: Начин (динамика) плаћања:
-до 80% привременим ситуацијама до предаје Нацрта плана за процедуру
стручне контроле;
-10% по формулисању Извештаја Комисије за планове по примедбама са
јавног увида;
-10% коначном ситуацијом, након доношења Плана.

9. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема
10. основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
ЈУП Урбанистички завод, Београд, Палмотићева 30.
11. Рокови вршења посла:
-Припрема елемената за доношење Одлуке 10 радних дана од дана
потписивања Уговора;
-Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена
на животну средину, ће бити урађени и упућени Секретаријату за урбанизам
и грађевинске послове за процедуру стручне контроле у року од 8 месеци од
доношења Одлуке, односно потписивања Уговора, добијања геодетских
услова и испуњења обавеза Наручиоца које су наведене у Конкурсној
документацији.
12. подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
1. Рок за подношење захтева за заштиту права је десет од дана
објављивљивања одлуке на Порталу јавних набавки
2. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона је дужан да на
рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара ;
3. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о
јавним набавкама, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
Закона о јавним набавкама, која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум
када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.
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