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Куршумлија
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и
68/2015), Председник општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуга израде акционог плана за
развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта "ГИС као
оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма", број јавне набавке 44/2016
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Привредно друштво за консалтинг и менаџмент, послове,
експорт, импорт „МСП консалтинг“ Краљево, ул. Зелена Гора 29, 36000 Краљево, ПИБ
105475514, мат.број 20386665, број рачуна 205-128083-56, заступник Радомир Миловановић, као
најповољнијем понуђачу, по понуди број I-404/1-44-1 од 14.6.2016.године.
Укупно уговорена цена износи 2.030.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.436.000,00 динара
са ПДВ-ом.
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 03.6.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број I-404/1-44/2016, за јавну набавку услуга – Набавка услуга израде акционог плана за
развој, пратећих анализа, извршења одлука и извођења обука и тренинга у оквиру пројекта "ГИС као
оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма".
Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 2.037.960,00 динара
без ПДВ-а.
Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 85322000 Стратегије и планови
локалне заједнице.
Дана 03.6.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1126286) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-44/2016 од 14.6.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспела је 1 (једна) понуда
и то:
1. Привредно друштво за консалтинг и менаџмент, послове, експорт, импорт „МСП
консалтинг“ Краљево, ул. Зелена Гора 29, 36000 Краљево, ПИБ 105475514, мат.број
20386665, број рачуна 205-128083-56, заступник Радомир Миловановић.
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