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	Text10:   Позив за достављање понуда радови на  санацији клизишта у Марићевића јарузи.оглашен је  на Порталу јавних  набавки. Процењена вредност јавне набавке 01/16: 2.086.415,00 дин.(без ПДВ-а). . Благовремену понуду доставили су понуђачи:                                    1.“Предузеће за путеве Крагујевац”                                   2. “Зидар Престиж”                                                                     Комисија је  у току  самог отварања понуда дана  11.04.2016. године  констатовала да  обе  понуде јесу  благовремене, понуђене цена су испод процењене вредности . Полазећи од квалификационих захтева постављених конкурсном документацијом и услова предвиђених ЗЈН, набавкама (”Службени гласник Републике Србије” бр.124/12) и Правилника о додели уговора за јавне набавке малих вредности (”Службени гласник Републике Србије”, бр.29/13)  комисија је констатовала да у складу са критеријумом  “најнижа понуђена цена” понуда  коју је доставио понуђач “Зидар Престиж”    из Даросаве исправна, одговарајућа и прихватљива и испуњава услове у складу са понудом од  11.04.2016. године.  На основу напред наведног донета је одлука као у диспозитиву.ПРАВНА ПОУКА: Понуђач који сматра да су му доношењем одлуке о избору повређена права, може да покрене поступак за заштиту права понуђача и јавног интереса, у року од 5 дана од дана   објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, преко Завода за заштиту споменика културе Крагујевац  а истовремнео се доставља Републичкој Комисији за заштиту права понуђача.Уз захтев наручиоцу, прилаже се доказ о уплати  административне таксе у износу од 60.000,00 дин. на текући рачун Буџета Републике Србије бр. 840–74 222 184 –57, шифра 133,  позив на број 97–50–016. 
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