Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Ул.Пролетерских бригада бб
Број:I-404/1-66/2016
Дана: 13.9.2016.године
Интернет страница наручиоца:
www.kursumlija.org
Куршумлија
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2012 и
68/2015), Начелник општинске управе општине Куршумлија доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка геодетских услуга за потребе
спровођења управног поступка, број јавне набавке 66/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР
„ГЕОНИС“ Куршумлија, ул. Карађорђева број 51, 18430 Куршумлија, ПИБ 102906943, мат.број
55736464, број рачуна 205-210474-9395 заступник Ненад Милосављевић, као најповољнијем
понуђачу по понуди број I-404/1-66-4 09.9.2016.године.
Уговорена цена износи 158.430,00 динара без ПДВ-а, односно 190.116,00 динара са ПДВ-ом.
Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Образложење
Наручилац је дана 31.8.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број I-404/1-66/2016, за јавну набавку услуга – Набавка геодетских услуга за потребе
спровођења управног поступка.
Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 330.000,00 динара.
Ознака у речнику јавне набавке: Архитектонске, техничке и геодетске услуге 71250000.
Дана 31.8.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки (шифра 1214813) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57.
ЗЈН.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 4 (четири) понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-66/2016 од 13.9.2016. године, комисија за
јавне набавке, констатовала је следеће:
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 4 (четири)
понуде и то:
1. „ГЕО ОПРЕМА“ Д.О.О. Јелашница, ул. Синђелићев трг број 20, 18206 Јелашница, ПИБ
108460959, мат.број 21004146, број рачуна 160-404309-37 заступник Предраг Јовановић.
„ГЕО ОПРЕМА“ Д.О.О. Јелашница нуди да геодетске услуге за потребе спровођења управног
поступка извршава по следећим условима:
Укупна цена: 219.600,00 динара без ПДВ-а, односно 263.520,00 динара са ПДВ-ом;
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Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна рачунајући од дана уредно примљене
фактуре за извршене геодетске услуге, а по испостављеној фактури за услуге извршене у
претходном месецу;
Рок извршења услуге: 6 дана од дана пријема налога наручиоца;
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
2. „GEOURB GROUP“ Д.О.О. Београд, ул. Ватрослава Јагића број 14, 11000 Београд, ПИБ
103093927, мат.број 17513907, број рачуна 160-362585-79 заступник Саша Миленковић.
„GEOURB GROUP“ Д.О.О. Београд нуди да геодетске услуге за потребе спровођења управног
поступка извршава по следећим условима:
Укупна цена: 470.468,00 динара без ПДВ-а, односно 564.561,60 динара са ПДВ-ом.;
Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре/рачуна рачунајући од дана уредно примљене
фактуре за извршене геодетске услуге, а по испостављеној фактури за услуге извршене у
претходном месецу;
Рок извршења услуге: 5 дана од дана пријема налога наручиоца;
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као неприхватљиву из
разлога што понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.
3. „ГЕОДЕТСКИ СЕРВИС“ ДОО Ниш, ул. Генерала Боже Јанковића број 21 локал 4, 18000
Ниш, ПИБ 104676373, мат.број 20212802, број рачуна 180-7001210001723-95 заступник Томислав
Новчић.
„ГЕОДЕТСКИ СЕРВИС“ ДОО Ниш нуди да геодетске услуге за потребе спровођења
управног поступка извршава по следећим условима:
Укупна цена: 320.690,00 динара без ПДВ-а, односно 384.828,00 динара са ПДВ-ом;
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна рачунајући од дана уредно примљене
фактуре за извршене геодетске услуге, а по испостављеној фактури за услуге извршене у
претходном месецу;
Рок извршења услуге: 3 дана од дана пријема налога наручиоца
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и
прихватљиву.
4. СР „ГЕОНИС“ Куршумлија, ул. Карађорђева број 51, 18430 Куршумлија, ПИБ 102906943,
мат.број 55736464, број рачуна 205-210474-9395 заступник Ненад Милосављевић.
СР „ГЕОНИС“ Куршумлија нуди да геодетске услуге за потребе спровођења управног
поступка извршава по следећим условима:
Укупна цена: 158.430,00 динара без ПДВ-а, односно 190.116,00 динара са ПДВ-ом;
Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре/рачуна рачунајући од дана уредно примљене
фактуре за извршене геодетске услуге, а по испостављеној фактури за услуге извршене у
претходном месецу;
Рок извршења услуге: 5 дана од дана пријема налога наручиоца;
Рок важења понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда .
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