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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број:I-404/1-71/2016 

Дана: 10.10.2016.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

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 геодетског снимања 

комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски 

развој и развој туризма", број јавне набавке 71/2016 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ групи понуђача чији је 

овлашћени представник „МАПСОФТ“ ДОО Београд, ул. Устаничка број 64, 11000 Београд, ПИБ 

101736840, мат.број 17377817, број рачуна 205-11376-07 заступник Игор Недељковић, носилац 

посла-овлашћени члан групе понуђача, као најповољнијем понуђачу по понуди број I-404/1-71-5 

од  30.9.2016.године.  

Уговорена цена износи 339.356,00 динара без ПДВ-а, односно 407.227,20 динара са ПДВ-ом. 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 21.9.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности број I-404/1-71/2016, за јавну набавку услуга – Набавка услуга геодетског снимања 

комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални 

економски развој и развој туризма". 

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 1.591.200,00 динара. 

Ознака у речнику јавне набавке: Архитектонске, техничке и геодетске услуге 71250000. 

 

Дана 21.9.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (шифра 1234640) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу са чланом 57. 

ЗЈН.  

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 5 (пет) понуде.  

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и 

саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. I-404/1-71/2016 од 10.10.2016. године, комисија за 

јавне набавке, констатовала је следеће: 

 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 5 (пет) понуда и то:   

 

1. „GPS geosystems“ Нови Београд, ул. Омладинских бригада број 50/4, 11198 Нови Београд, ПИБ 

103399256, мат.број 56518878, број рачуна 265-1630310003445-62 заступник Ђуро Пауновић. 

„GPS geosystems“ Нови Београд нуди да геодетска снимања комуналне инфраструктуре у оквиру 

пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма" изврши по следећим 

условима:  

 

http://www.kursumlija.org/


 

2 

 

Укупна цена: 2.367.600,00 динара без ПДВ-а, односно 2.841.120,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  60 радних дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 45 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема рачуна и Записника извршењу 

уговорене услуге, у складу са одредбама уговора. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 
 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу, али и 

неприхватљиву, из разлога што је понуђена цена изнад процењене вредности јавне набавке.    

 

2. СР „ГЕОНИС“ Куршумлија, ул. Карађорђева број 51, 18430 Куршумлија, ПИБ 102906943, мат.број 

55736464, број рачуна 205-210474-39 заступник Ненад Милосављевић. 

СР „ГЕОНИС“ Куршумлија нуди да геодетска снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта 

"ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма" изврши по следећим условима:  

 

Укупна цена: 1.381.695,00 динара без ПДВ-а, односно 1.658.034,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  60 радних дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 15 дана од дана пријема рачуна и Записника извршењу 

уговорене услуге, у складу са одредбама уговора. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

 Комисија је приликом прегледа ове понуде утврдила да постоје рачунске грешке и то: 
 У оквиру обрасца број 6.1 – Образац понуде која садржи табелу са техничким карактеристикама-

спецификацијом услуга, множењем јединичних цена са количинама, уместо понуђеног износа од 1.282.450,00 

динара без ПДВ-а, у колони „СВЕГА БЕЗ ПДВ-а“ треба да стоји износ 1.381.695.250,00 РСД.     

 Понуђач је дана 07.10.2016.године доставио сагласност за исправку уочених чачунских 

грешака. Сагласност је заведена под бројем I-404/1-71/2016. 
 

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу, али и 

неприхватљиву, из разлога што је понуђена цена изнад процењене вредности јавне набавке.    

 

3. „ГЕОСОФТ“ ДОО Београд, ул. Владимира Томановића број 9, 11050 Београд, ПИБ 104284162, 

мат.број 20135476, број рачуна 205-104185-67 заступник Павле Вујнић. 

„ГЕОСОФТ“ ДОО Београд нуди да геодетска снимања комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта 

"ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма" изврши по следећим условима:  

 

Укупна цена: 651.090,00 динара без ПДВ-а, односно 781.308,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  14 радних дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 20 дана од дана пријема рачуна и Записника извршењу 

уговорене услуге, у складу са одредбама уговора. 

 Рок за отклањање рекламација је 5  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

  
Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и прихватљиву. 

 

4. „МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ“ Нови Сад, ул. Анице Савић Ребац број 20а, 21138 Нови Сад, ПИБ 

107677450, мат.број 62910232, број рачуна 330-15006861-19 заступник Ђорђе Буђен. 
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„МЕРИДИЈАН ПРОЈЕКТ“ Нови Сад нуди да геодетска снимања комуналне инфраструктуре у 

оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма" изврши по следећим 

условима:  

 

Укупна цена: 947.800,00 динара без ПДВ-а, односно 1.169.760,00 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  45 радних дана од дана 

закључења уговора. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

  Плаћање  ће се извршити у року од 45 дана од дана пријема рачуна и Записника извршењу 

уговорене услуге, у складу са одредбама уговора. 

 Рок за отклањање рекламација је 4  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

 Комисија је приликом прегледа ове понуде утврдила да постоје недостаци и то: 

- Понуђач у прилогу своје понуде није доставио доказе које се односе на 

обавезне услове за учешже у поступку јавнне набавке - важећу лиценцу 

издату од Републичког геодетског завода или изјаву на маморандуму 

понуђача о интернет страници на којој је тражен алиценца јавно доступна.     
  

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу, али и 

неприхватљиву, из разлога што понуђач није доказао а испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке.    

 

5. „МАПСОФТ“ ДОО Београд, ул. Устаничка број 64, 11000 Београд, ПИБ 101736840, мат.број 

17377817, број рачуна 205-11376-07 заступник Игор Недељковић, носилац посла-овлашћени члан 

групе понуђача. 

Члан групе понуђача „ГЕО-ЖУПА“ Александровац, ул. Трг ослобођења бб, Александровац, ПИБ 

100365889, мат.број 51736460, број рачуна 205-48529-98, члан групе понуђача, који ће у циљу 

извршења уговора извршити обавезе које се односе на трагање и снимање водова, израду елабората и 

предајанадлежном катастру. 

Овлашћени члан групе понуђача „МАПСОФТ“ ДОО Београд нуди да геодетска снимања 

комуналне инфраструктуре у оквиру пројекта "ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој 

туризма" изврши по следећим условима:  

 

Укупна цена: 339.356,00 динара без ПДВ-а, односно 407.227,20 динара са ПДВ-ом;  

Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од  3 радних дана од дана закључења 

уговора. 

 Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда. 

 Цена и начин плаћања: Цена је фиксна.  

 Плаћање  ће се извршити у року од 20 дана од дана пријема рачуна и Записника извршењу уговорене 

услуге, у складу са одредбама уговора. 

Рок за отклањање рекламација је 4  дана од дана пријема записника о рекламацији. 

 

По окончаном поступку отварања понуда, комисија за спровођење предметног поступка јавне 

набавке захтевала је од овог понуђача да достави додатна објашњења која се односе на понуђену 

цену и рок извршења услуге, а која ће наручиоцу помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а сходно члану 93. став 1 Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је доставио појашњење дана 07.10.2016.године, а заведено је код наручиоца под 

бројем I-404/1-71/2016. 
  

Комисија је прегледала понуду овог понуђача и исту је оценила као одговарајућу и прихватљиву.    

 

 Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија рангира 

примењујући критеријум за оцењивање понуда „економски најповољнија понуда“ применом следећих 

критеријума и метода : 
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 Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу 

следећих елемената критеријума, чији укупни збир износи 100 пондера: 

   Цена услуга______________________________________________90 пондера 

   Рок извршења услуга ______________________________________10 пондера 

1) Цена услуга: 

Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера (90 пондера). Бодовање понуђене цене 

ће се вршити према односу најниже понуђене цене и цене из сваке понуде. Број пондера за укупну 

цену услуга из понуда осталих понуђача израчунаваће се према формули:   

Најнижа понуђена цена  х  90 (максимални број пондера) 

____________________________________________________ 

Цена из понуде која се рангира 

2) Рок извршења услуга: 

Понуда са најкраћим роком извршења услуга добиће максималан број пондера (10 пондера). 

Бодовање рока извршења услуга ће се вршити према односу најкраћег рока извршења услуга и рока 

извршења услуга из сваке понуде. Број пондера за рок извршења услуга из понуда осталих понуђача 

израчунаваће се према формули:   

 

Најкраћи рок извршења услуга  х  10 (максимални број пондера) 

________________________________________________________________________ 

Рок извршења услуга из понуде која се рангира 

НАПОМЕНА: Понуђач не може понудити рок извршења услуга који је дужи од 60 радних  дана  
 

 Применом напред наведених метода оцењивања за сваки од критеријума понуђачима чије су понуде 

оцењене као одговарајуће и прихватљиве, додељени су пондери и то: 

 

Понуђач: „ГЕОСОФТ“ ДОО Београд 

1) Цена услуга: 

339.356,00 х  90 (максимални број пондера) 

                    ____________________________________________________ = 46,91 пондера  

651.090,00 
 

2) Рок извршења услуга: 

 

                                    3  х  10 (максимални број пондера) 

                             ________________________________________ = 2,14 пондера 

                                                          14  

 

Понуђач: „МАПСОФТ“ ДОО Београд 

1) Цена услуга: 

339.356,00 х  90 (максимални број пондера) 

                    ____________________________________________________ = 90,00 пондера  

339.356,00 

2) Рок извршења услуга: 

 

                                    3  х  10 (максимални број пондера) 

                             ________________________________________ = 10 пондера 

                                                          3 



 

5 

 

 


