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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-124/2016
Датум: 24.08.2016. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 34. Одлуке о Градској
управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр.13/14 - пречишћен текст и 12/16) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке унутар Наручиоца - Градске управе града Панчева, бр. I-01-404-159/2015 од 09.10.2015. године , а у складу са Извештајем о стручној
оцени понуда Комисијe за спровођење отвореног поступка, бр. XI-13-404-124/2016 од дана 24.08.2016. године, начелник Градске управе града
Панчева доноси
ОДЛУКУ
о додели Уговора
ПРИХВАТА СЕ Извештај Комисијe за спровођење отвореног поступка jавне набавке - Набавка геодетских услуга за спровођење Одлуке
Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева,
бр. XI-13-404-124/2016, од 24.08.2016. године, ПА СЕ УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу - „Геовизија“ д.о.о. Панчево, Др Светислава
Касапиновића бр. 14 за понуду број 05-151/16 од 22.08.2016. године, која је прихватљива, са укупно понуђеном ценом у износу од 1.659.000,00
динара без урачунатог ПДВ-а, односно 1.990.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Образложење
1. Предмет јавне набавке: отворени поступак јавнe набавкe – Набавка геодетских услуга за спровођење Одлуке Скупштине града Панчева
о скидању летине са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева, бр. XI-13-404-124/2016
Спроведен је отворени поступак јавне набавке, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је Одлуку о покретању поступка, бр. XI-13-404-124/2016, донео дана 14.07.2016. године, а Комисија је Позив за подношење понуда
и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки, интернет страници Града Панчева дана 20.07.2016. године.
Јавно отварање понуда обављено је дана 28.07.2016. године, са почетком у 10:15 часова, у Градској управи града Панчева, Агенција за јавне
набавке, канцеларија брoj 3 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем начелника Градске управе града Панчева, бр.
XI-13-404-124/2016 од 14.07.2016. године у саставу: Зоран Грба, стручно лице, дипл. инж. пољопривреде, члан, Стево Љубичић, стручно
лице, виши референт, члан и Наташа Рајков, дипл. економиста, службеник за јавне набавке, члан, сачинила Записник о отварању понуда, бр.
XI-13-404-124/2016, од 23.08.2016. године.
2. Процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију:
Процењена вредност јавне набавке: 1.666.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Основни подаци о понуђачима:
Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 23.08.2016. године до 10:00 часова, пристигле и заведене пријемним штамбиљем три
благовремене понуде следећих Понуђача:
Број под којим је понуда
заведена код Наручиоца

Назив Понуђача

Датум
пријема

Време
пријема

Бр. XI-13-404-124/2016-1

„Геоурб Гроуп“ д.о.о.
Београд, Ватрослава Јагића бр.14

22.08.2016.
године

08:05

Бр. XI-13-404-124/2016-2

„Георад“ д.о.о.
Панчево, Генерала Петра Арачића бр. 2ц

22.08.2016.
године

14:50

Бр. XI-13-404-124/2016-3

„Геовизија“ д.о.о.
Панчево, др Светислава Касапиновића бр. 14

23.08.2016.
године

09:00

Комисија је у Записнику констатовала да отварању понуда нису присуствовали представници Понуђача.
Комисија је у Записнику констатовала да неблаговремених понуда није било.
3.1. Назив Понуђача: „Геоурб Гроуп“ д.о.о.
- Адреса: Београд, Ватрослава Јагића бр.14
- ПИБ: 103093927
- Матични број: 17513907
- Законски заступник: Саша Миленковић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Саша Миленковић
3.1.2. Подаци о понуди Понуђача: „Геоурб Гроуп“ д.о.о.
- Број понуде: 307/16
- Датум понуде: 18.08.2016. године
- Понуда се подноси као самостална
Опис предмета набавке: Набавка геодетских услуга за спровођење одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног
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земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева, бр. XI-13-404-124/2016, у складу са Техничком спецификацијом
конкурсне документације Наручиоца

Опис услуге

Излазак на терен са
Републичком
пољопривредним
инспектором и
представницима радне
групе за спровођење
Одлуке о скидање усева са
пољопривредног земљишта
у државној својини који се
налазе на територији града
Панчева и пољочуварске
службе ради
идентификације парцела
државног пољопривредног
земљишта које су под
бесправним коришћењем
(за које није закључен
уговор о закупу)

Јединица мере

Оквирна
количина

хектар

3000

Рок важења понуде

Цена по јединици
мере
у динарима без
урачунатог ПДВ-а

1.200,00

Цена по јединици Укупно понуђена
мере у динарима цена у динарима
са урачунатим
без урачунатог
ПДВ-ом
ПДВ-а

1.500,00

Укупно понуђена
цена у динарима
са урачунатим
ПДВ-ом

3.600.000,00

4.500.000,00

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:
Нема
Понуђач је као доказe о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре од дана 14.05.2014. године;
- Решење Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача, БПН 46/2014 од 13.01.2014. године и Решење Агенције за
привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача, БПН 5461/2014 од 03.12.2014. године;
- Важећу лиценцу за обављање геодетске делатности издату од стране Републичког геодетског завода, бр. 03 0074 11 од дана 10.04.2014.
године;
- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Зaкона (Образац 5) – попуњен, потписан и оверен печатом;
Понуђач је као доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона приложио:
За технички капацитет:
- Читач саобраћајне дозволе за једно теренско возило, у неовереној копији;
- Копије оверених картица основних средстава за ГПС уређај, тоталну станицу и легалан софтвер, у неовереној фотокопији;
За кадровски капацитет:
- Анекс уговора о раду, Уговор о раду и обрасце М за 2 запослена радника геодетске струке, у неовереној копији;
- Фотокопија дипломе за дипл. инжењера геодезије, у неовереној фотокопији
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
Образац понуде (Образац 1) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – нема трошкова;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Модел уговора – попуњен, потписан и овререн печатом;
Понуђач није приложио Техничку спецификацију захтевану конкурсном документацијом Наручиоца.
3.2. Назив Понуђача: „Георад“ д.о.о.
- Адреса: Панчево, Генерала Петра Арачића бр. 2ц
- ПИБ: 101058832
- Матични број: 08760624
- Законски заступник: Миодраг Карић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Миодраг Карић
3.2.1. Подаци о понуди Понуђача: „Георад“ д.о.о.
- Број понуде: 418/2016
- Датум понуде: 15.08.2016. године
- Понуда се подноси као самостална
Опис предмета набавке: Набавка геодетских услуга за спровођење одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева, бр. XI-13-404-124/2016, у складу са Техничком спецификацијом
конкурсне документације Наручиоца
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Опис услуге

Излазак на терен са
Републичком
пољопривредним
инспектором и
представницима радне
групе за спровођење
Одлуке о скидање усева са
пољопривредног земљишта
у државној својини који се
налазе на територији града
Панчева и пољочуварске
службе ради
идентификације парцела
државног пољопривредног
земљишта које су под
бесправним коришћењем
(за које није закључен
уговор о закупу)

Јединица мере

Оквирна
количина

хектар

3000

Рок важења понуде

Цена по јединици
мере
у динарима без
урачунатог ПДВ-а

1.900,00

Цена по јединици Укупно понуђена
мере у динарима цена у динарима
са урачунатим
без урачунатог
ПДВ-ом
ПДВ-а

2.280,00

Укупно понуђена
цена у динарима
са урачунатим
ПДВ-ом

5.700.000,00

6.840.000,00

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:
Нема
Понуђач је као доказe о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре од дана 18.08.2014. године;
- Изјава Понуђача о упису у Регистар понуђача од 15.08.2016. године;
- Решење Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача, БПН 948/2013 од 31.10.2013. године
- Важећу лиценцу за обављање геодетске делатности издату од стране Републичког геодетског завода, бр. 03 0027 10 од дана 01.10.2010.
године;
- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Зaкона (Образац 5) – попуњен, потписан и оверен печатом;
Понуђач је као доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона приложио:
За технички капацитет:
- Копија саобраћајне дозволе са исписима читача саобраћајне дозволе за једно теренско возило, у неовереној копији;
- Копије оверених картица основних средстава за ГПС уређај, тоталну станицу и легалан софтвер, у неовереној фотокопији;
За кадровски капацитет:
- Уговорe о раду и обрасце М за 2 запослена радника геодетске струке, у неовереној копији;
- Фотокопија дипломе за дипл. инжењера геодезије, у неовереној фотокопији
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
Образац понуде (Образац 1) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – нема трошкова;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Модел уговора – попуњен, потписан и оверен печатом;
Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца;
3.3. Назив Понуђача: „Геовизија“ д.о.о.
- Адреса: Панчево, Др Светислава Касапиновића бр. 14
- ПИБ: 100591677
- Матични број: 08762147
- Законски заступник: Ненад Перић
- Лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: Ненад Перић
3.3.1. Подаци о понуди Понуђача: „Геовизија“ д.о.о.
- Број понуде: 05-151/16
- Датум понуде: 22.08.2016. године
- Понуда се подноси као самостална
Опис предмета набавке: Набавка геодетских услуга за спровођење одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредног
земљишта у државној својини које се налазе на територији града Панчева, бр. XI-13-404-124/2016, у складу са Техничком спецификацијом
конкурсне документације Наручиоца
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Опис услуге

Излазак на терен са
Републичком
пољопривредним
инспектором и
представницима радне
групе за спровођење
Одлуке о скидање усева са
пољопривредног земљишта
у државној својини који се
налазе на територији града
Панчева и пољочуварске
службе ради
идентификације парцела
државног пољопривредног
земљишта које су под
бесправним коришћењем
(за које није закључен
уговор о закупу)

Јединица мере

Оквирна
количина

хектар

3000

Рок важења понуде

Цена по јединици
мере
у динарима без
урачунатог ПДВ-а

553,00

Цена по јединици Укупно понуђена
мере у динарима цена у динарима
са урачунатим
без урачунатог
ПДВ-ом
ПДВ-а

663,60

Укупно понуђена
цена у динарима
са урачунатим
ПДВ-ом

1.659.000,00

1.990.800,00

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: /
Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати:
Нема
Понуђач је као доказe о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона приложио:
- Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре од дана 26.02.2016. године;
- Изјава Понуђача о упису у Регистар понуђача од 22.08.2016. године;
- Решење Агенције за привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача, БПН 1104/2013 од 08.11.2013. године
- Важећу лиценцу за обављање геодетске делатности издату од стране Републичког геодетског завода, бр. 03 0051 11 од дана 01.04.2011.
године;
- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Зaкона (Образац 5) – попуњен, потписан и оверен печатом;
Понуђач је као доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона приложио:
За технички капацитет:
- Копија саобраћајне дозволе са исписима читача саобраћајне дозволе за једно теренско возило, у неовереној копији;
- Копије оверених картица основних средстава за ГПС уређај, тоталну станицу и легалан софтвер, у неовереној фотокопији;
За кадровски капацитет:
- Уговор о раду и образац М за 2 запослена радника геодетске струке, у неовереној копији;
- Фотокопија дипломе за дипл. инжењера геодезије, у неовереној фотокопији
Понуђач је приложио и обрасце захтеване конкурсном документацијом:
Образац понуде (Образац 1) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – нема трошкова;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен, потписан и овререн печатом;
Модел уговора – попуњен, потписан и оверен печатом;
Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца;
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
Комисија је констатовала да је понуда Понуђача - „Геоурб гроуп“ д.о.о., Београд, Ватрослава Јагића бр. 14, са укупно понуђеном ценом у износу
од 3.600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 4.500.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, благовремена, али неприхватљива јер
прелази износ процењене вредности ове јавне набавке у износу од 1.666.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са
урачунатим ПДВ-ом, те је као такву одбила.
Комисија је констатовала да је понуда Понуђача - „Георад“ д.о.о., Панчево, Генерала Петра Арачића бр 2ц са укупно понуђеном ценом у износу
од 5.700.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 6.840.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, благовремена, али неприхватљива јер
прелази износ процењене вредности ове јавне набавке у износу од 1.666.666,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 2.000.000,00 динара са
урачунатим ПДВ-ом, те је као такву одбила.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење: Комисија је утврдила да поднете понуде не садрже
неуобичајено нискe ценe.
6. Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је ,,најнижа понуђена цена“.
Комисија је, након стручне оцене понудe, сачинила следећу ранг листу с обзиром да је пристигла само једна прихватљива понуда:
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Назив Понуђача

Укупно понуђена цена у динарима без урачунатог ПДВ-а

Ранг листа

1.659.000,00

1

“Геовизија” д.о.о.
Панчево, Др Светислава Касапиновића бр. 14

7. Назив понуђача коме се додељује Уговор
Комисија је, након стручне оцене понуде, предложила Начелнику Градске управе града Панчева, да на основу члана 10 8. став 1. Закона о
јавним набавкама, донесе Одлуку о додели уговора Понуђачу - „Геовизија“ д.о.о. Панчево, Др Светислава Касапиновића бр. 14, за понуду број
05-151/16 од 22.08.2016. године, која је прихватљива, са укупно понуђеном ценом у износу од 1.659.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а,
односно 1.990.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
8. Начелник Градске управе града Панчева прихватио је Извештај о стручној оцени понуда Комисијe за спровођење отвореног поступка jавне
набавке - Набавка геодетских услуга за спровођење Одлуке Скупштине града Панчева о скидању летине са пољопривредог земљишта у
државној својини које се налазе на територији града Панчева, бр. XI-13-404-124/2016 од 24.08.2016. године, те је донео Одлуку као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања исте на Портaлу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Начелник
Градске управе града Панчева
Милорад Милићевић

