
Република Србија
AП Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8

Број ЈНМВ: IV 04-404-2/12-2020
Датум: 25.05.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/12-2020 од 25.05.2020. године, председник
Општине Нови Бечеј д о н о с и

О Д Л У К У
о додели уговора о јавној набавци

Додељује се уговор за јавну набавку услуге геометра:

Понуђачу: Биро за геодетске услуге Ђокић, Ново Милошево, Драге Станаћев 66.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 27.04.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број IV 04-404-2/12-2020 за набавку услуге геометра.

Наручилац је дана 04.05.2020. поставио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs. На основу
наведеног Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспело је седам
понуда.

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца дана 12.05.2020. године у
12,00 часова. Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила
стручној оцени понуда и сачинила извештај о томе.

У извештају је констатовано да је извршена исправка рачунске грешеке понуђача Геоплан
Инжењеринг из Бачке Тополе. Након исправке рачунске грешке, коригована је понуђена цена, уз
сагласност понуђача, што га је учинило најповољнијим понуђачем те је њему додељен уговор.

Понуђач Биро за геодетске послове Ђокић из Новог Милошева, уложио је захтев за заштиту права
јер је нашао да је понуда понуђача коме је уговор додељен мањкава.

Комисија проверила наводе жалбе, нашла је да је жалба основана и донела Решење о усвајању
захтева за заштиту права чиме је делимично поништила поступак јавне набавке мале вредности.

Комисија је донела Извештај о стручној оцени 2.

У Извештају о стручној оцени 2 понуда број IV 04-404-2/12-2020 од 25.05.2020. године, Комисија
је констатовала следеће:

Врста поступка: јавна набавка мале вредности
1. Предмет ЈНМВ:. Услуге геометра

http://www.novibecej.rs


2. Процењена вредност ЈНМВ: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

3. Основни подаци о понуђачима:
У року за подношење понуда благовремено је примљено 7 (седам) понуде, и то понуде

понуђача:

Број под којом је понуда
заведена:

Назив или шифра понуђача:

IV 04-404-2/12-2020-1 С.Г.Р. „Геомап“, Београд, Милана Ракића 116б, Звездара
IV 04-404-2/12-2020-2 AB & CO GEOSYSTEMS DOO, Васе Стајића 30 Нови Сад
IV 04-404-2/12-2020-3 „Geourb group“ доо, Ватрослава Јагића 14, Београд
IV 04-404-2/12-2020-4 Доо Геометар, Уроша Предића 3/2 Бечеј
IV 04-404-2/12-2020-5 „Геоплан Инжењеринг“, Маршала Тита бр.32, Бачка Топола
IV 04-404-2/12-2020-6 Биро за геодетске послове „Ђокић“ Ђокић Зоран ПР, Станаћев

Драге 66, Ново Милошево
IV 04-404-2/12-2020-7 „Геополис“ доо за геодетске услуге, Цара Душана бр.27,

Зрењанин

Неблаговремене понудe: нема.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Понуда понуђача ”Геополис” доо, Зрењанин је одбијена јер није уписан рок важења понуде,
понуђена цена 391.301,00 динара без ПДВ-а
Понуда понуђача ”Геоплан Инжењеринг” доо Бачка Топола је одбијена јер понуђач није
понудио цене за све ставке обрасца понуде, понуђена цена није комплетна, јер недостаје цена
за једну ставку обрасца понуде.

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: -

6. Начин примене методологије пондера: Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуда:
1 Биро за геодетске послове „Ђокић“ Ђокић Зоран ПР, Станаћев Драге 66, Ново
Милошево
2 Доо Геометар, Уроша Предића 3/2 Бечеј
3 AB & CO GEOSYSTEMS DOO, Васе Стајића 30, Нови Сад
4 С.Г.Р. „Геомап“, Београд, Милана Ракића 116б, Звездара
5„Geourb group“ доо, Ватрослава Јагића 14, Београд

7. Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац прибавио најмање
једну прихватљиву понуду, која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и чија понуђена цена не прелазе износ процењене вредности јавне набавке
(2.500.000,00 динара без ПДВ-а), те сходно одредбама члана 107. став 3. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), предлаже наручиоцу да Одлуком о
додели уговора, уговор за јавну набавку деометра, додели понуђачу:
Биро за геодетске послове „Ђокић“ Ђокић Зоран ПР, Станаћев Драге 66, Ново Милошево,
(са понуђеном ценим јединичним ценама од 388.680,00 без ПДВ-а). Понуђач је понуду поднео
самостално, односно без учешћа подизвођача;



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети
захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки, уз уплату 60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије,
шифра плаћања: 253 или 153, рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или
ознака јавне набавке.

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_____________________
Саша Максимовић


