РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:404-52/17-03
06.12.2017.

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ((„СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015, 68/2015) а у вези члана 107.ЗЈН по достављеном извештају о стручној оцени
понуда Комисије за јавну набавку услуге Техничко пројектовање број 14/17 за потребе
Општинске управе општине Ћићевац,Карађорђева 106 у поступку ЈНМВ начелник
Општинске управе општине Ћићевац, на основу Извештаја о стручној оцени понуда
бр.404-52/17-03 од 06.12.2017. године, доноси
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈНМВ
Обуставља се поступак јнмв БРОЈ 14/17 – набвка услуге – Техничко пројектовање по
објављеном Позиву сза достављање понуда на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана13.11.2017.и то за партију бр.2
Услуге пројектовања- решење одвода атмосферских вода са тротоара и
пројектовање тротоара на државном путу IБ реда бр. 23 дужине 1,68 км
Услуге пројектовања – изградње тротоара на државном путу IБ реда број 23 од
краја насељеног места Ћићевац до краја насељеног места Лучина дужине 1,37 км
Услуге пројектовања – изградња тротоара ка насељеном месту Варварин дужине
715 метар
Процењена вредност партије 2. – 1.066.667,00 дин., без ПДВ-а/са ПДВ-ом
1.280.000,00 дин.
Поступак ће се поновити по стицању законских услова.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана, 08.11.2017. године донета је Одлука о покретању јавне набавке мале вредности –
Набавка услуге : техничко пројектовање
Редни број јавне набавке 14/17, заводни број 404-52/17-03
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, који је сачињен 06.12.2017. године, а који
гласи:
Врста поступка јавне набавке – Јавна набавка мале вредности
Процењена вредност набавке је 1.666.667,00 дин. без ПДВ а са ПДВ-ом 2.000.000,00
динара.
Предмет јавне набавке је услуга техничког пројектовања обликована је у две партије :

Партија 1.Услуге пројектовања у вези адаптације-реконструкције ОШ “Војвода
Пријезда“ Сталаћ
Процењене вредности партије 1. – 600.000,00 дин. без ПДВ-а/ са ПДВ-ом 720.000,00 дин.

Партија 2.
Услуге пројектовања- решење одвода атмосферских вода са тротоара и
пројектовање тротоара на државном путу IБ реда бр. 23 дужине 1,68 км
Услуге пројектовања – изградње тротоара на државном путу IБ реда број 23 од
краја насељеног места Ћићевац до краја насељеног места Лучина дужине 1,37 км
Услуге пројектовања – изградња тротоара ка насељеном месту Варварин дужине 715

метара
Процењена вредност партије 2. – 1.066.667,00 дин., без ПДВ-а/са ПДВ-ом 1.280.000,00 дин.
Конто: 511000

Позиција : 110
Предмет јавне набавке: Услуге
ОРН – 71320000 Услуге техничког пројектовања
Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија врши увид у Записник о отварању понуда који је сачињен 23.11.2017. године,
који гласи:
“На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности заводни број
404-52/17-03 од 08.11.2017.– Техничко пројектовање -Позив за достављање понуда и
Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и сајту општине дана
13.11.2017.
Предмет јавне набавке је услуга.
Процењена вредност без ПДВ-а 1.666.667,00 а са ПДВ-ом – 2.000.000,оо
Предмет јавне набавке је обликован у две партије :
Партија 1.Услуге пројектовања у вези адаптације-реконструкције ОШ“Војвода Пријезда“
Сталаћ
Процењене вредности партије 1. – 600.000,оо без ПДВ-а/ са ПДВ-ом 720.000,оо
Партија 2. Услуге пројектовања – решење одвода атмосферских вода са тротоара и
пројектовање тротоара на државном путу IБ реда бр.23 дужине 1,68 км
Услуге пројектовања – изградње тротоара на државном путу IБ реда број 23 од
краја насељеног места Ћићевац до краја насељеног места Лучина дужине 1,37 км
Услуге пројектовања – изградњатротоара ка насељеном месту Варварин
дужине 715 метара
Процењена вредност партије 2. – 1.066.667,оо без ПДВ-а/са ПДВ-ом 1.280.000,оо
Конто :511000
Позиција :110
Предмет јавне набавке: Услуге
ОРН – 71320000 Услуге техничког пројектовања

Критеријум за доделу јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Поступак отварања понуда спроводи се у канцеларији број 24 Општинске управе
општине Ћићевац са почетком у 12.30 часова дана 23.11.2017.
Отварање понуда спроводи Комисија за јавне набавке у саставу :
Јовица Богдановић,председник
Маријана Јовановић,члан
Душан Ивковић,члан
Благовремено, до 23.11.2017. до 12,00 часова примљене су понуде понуђача :
1.„ВИА ПРОЈЕКТ“д.о.о.,Устаничка бр.128а,11000 Београд.Понуда пристигла
21.11.2017.у 12 часова.
Заведена под бројем 404-52/17-03-01
2. П.Б. ГРАД ПУТ,Лозница,Плоча бб,Лозница.Понуда пристигла 22.11.2017. у 9.45
часова.
Заведена под бројем 404-52/17-03-02
3.ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД,Томе Росандића бр.2,Београд.Понуда пристигла
22.11.2017. у 11.50 часова.
Заведена под бројем 404-52/17-03-03
4.ATK СТУДИО,Параћин,Теслина 22 .Понуда пристигла 23.11.2017. у 9.20
часова.Заведен под бр.404-52/17-03-4
5. БИРО ГАСИНГ Крушевац,Душанова 128 Б.Понуда пристигла 23.11.2017. у 11.15
часова Заведен под бројем 404-52/17-03-5
6.Студио Bauhaus d.o.o. Обилићева бр.49А,Чачак.Понуда пристигла 23.11.2017. у
11.45 часова.Заведен под бројем 404-52/17-03-06
Нису присутни представници понуђача.
Неблаговремених понуда није било.
1. Председник Комисије приступа отварању понудe понуђача:
''ВИА ПРОЈЕКТ'' д.о.о., Устаничка бр.128 а, 11000 Београд
Број понуде I- 246 од 15.11.2017.
МБ – 17355228
ПИБ -100013149
Контакт особа: Бранка Дамјановић
Елек.адреса : branka@viaprojekt.rs
Телефон: 0113474185
Број текућег рач.банке:360-18081981-46 МТС Банка
Овлашћено лице: Бранка Дамјановић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл. 75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 2 коју даје самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 1.506.000,00 а са ПДВ-ом 1.807.200,00

Рок важења понуде:30 дана
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи.
2. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача : П.Б. ГРАД
ПУТ,Лозница,Плоча бб,Лозница
Број понуде 20/4 од 20.11.2017. за Партију бр. 2 коју даје самостално
МБ – 63596841
ПИБ - 108643925
Контакт особа: Драгослав Ћирић
Елек.адреса : gradput@gmail.com
Телефон: 0607258003
Број текућег рач.банке:265621031000460081
Овлашћено лице: Драгослав Ћирић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2. Понуда за Партију број 2
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 438.000,00 а са ПДВ-ом 438.000,00
Рок важења понуде:90 дана
Рок извршења услуге: 25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуђач је доставио и изјаву о поседовању лиценце.
Понуђач доставља и Решење АПР-а, Потврда о пријави соц.осигурања, Лиценцу за
Драгослава Ћирића оговорни пројектант(са потврдом)Уговор о делу Пројектног бироа
Град Пут Лозница са
Миланом Црноглавац диг.са лиценцом и потврдом.
3. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача ГЕОПУТ ДОО
БЕОГРАД,Томе Росандића бр.2,Београд
Број понуде : 171121-20/05-170282 од 21.11.2017.
МБ –17404571
ПИБ -100025818
Контакт особа: Татјана Личина
Елек.адреса : Beograd@geoput.com
Телефон: 0113099100
Број текућег рач.банке:285/1001000001689/93
Овлашћено лице: Милица Трифковић

Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 и број 2
Понуда за партију број 1 самостално је следећа:
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 2.900.000,00 а са ПДВ-ом 3.480.000,00
Рок важења понуде:30 дана
Рок извршења услуге :25 календарских дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуда за Партију број 2 самостално
Финснсијски износ понуде је 2.100.000,00 без ПДВ-а а са ПДВ-ом је 2.520.000,00
Рок важења понуде је 30 дана
Рок извршења услуга је 25
Модел уговора потписан и оверен
Изјава о независној понуди
Изјава о испуњености услова из чл.75
Образац структуре цена
Трошкове не тражи
Изјава о обиласку локације
Понуђач доставља Решење Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
бр.351-02-00821/2009-007 од 30.08.2017.о добијању лиценце за израду тех.документације
Изјава ГЕОПУТ Београд од 20.11.2017.
Решење РГЗ о издавању лиценце од 28.05.2015 и 02.08.2016.и 06.02.2017.
Изјава о упису у регистар понуђача
Решење АПР-а
4. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача ATK
СТУДИО,Параћин,Теслина 22
Број понуде : 34/2017 од 22.11.2017.
МБ –63820326
ПИБ -108954138
Контакт особа:Татјана Ранђеловић Јовановић
Елек.адреса : tatjanarandjelovic@gmail.com
Телефон:062564440
Број текућег рач.банке:160/427855/15
Овлашћено лице: Татјана Рађеловић Јовановић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 подноси самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 498.000,00 а са ПДВ-ом 498.000,00
Рок важења понуде:35 дана

Рок извршења услуге :24 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
5. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача Биро Gasing д.о.о.
Крушевац,Душанова 128
Број понуде : 248/17 од 22.11.2017.
МБ –104237922
ПИБ - 61096213
Контакт особа: Слободан Станковић
Елек.адреса : gasingks@gmail.com
Телефон: 0641623633
Број текућег рач.банке:155-33082-92
Овлашћено лице: Станковић Слободан
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 подноси самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 740.000,00 а са ПДВ-ом 888.000,00
Рок важења понуде:90 дана
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуђач је доставио и Извод из АПР-а,Уверење МУП-а,Уверење Основног суда у
Крушевцу,Уверење пореске управе
6. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача „Studio Bauhaus“
д.о.о.,Обилићева бр.49А Чачак
Број понуде : 03/2017 од 21.11.2017.
МБ – 21072974
ПИБ -108815617
Контакт особа: Звонко Митровић
Елек.адреса :Bauhaus.srbija@gamil.com
Телефон: 032370245/063603955
Број текућег рач.банке:155-28133-98
Овлашћено лице: Звонко Митровић
Подаци о подизвођачу:
Tehpro d.o.o. Београд, Лоле Рибара 120, Београд
МБ 07762577
ПИБ 100183332

Контакт особа - Младен Шукало
Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач је 15%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је Главни пројекат заштите од пожара
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама као и Изајава
подизвођача
2.Понуду за Партију број 1 подноси са подизвођачем
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 545.000,00 а са ПДВ-ом 654.000,00
Рок важења понуде:31 дан
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде нема
Понуђач доставља лиценце за одговорног пројектанта за израду Главног пројекта за
заштиту од пожара за Митровић Звонка,Уговор о раду за Митровић Звонка,Потврда о
пријави обавезног соц.осигурања,Уговор о обављању привремених и повремених послова
за Ђукић Драгицу као и лиценце с потврдама,Уговор о обављању при.и повр.послова са
Ивановић Александром дие.са
лиценцом и потврдом за електроинсталације.Уговор о пр.и пов.послова са Јовановић
Александром са лиценцом и потврдом за одговорног пројектанта телекомуникационих
мреже и система.Уговор са Видаковић Ненадом дим.са лиценцама и потврдом одговорног
пројектанта за машинске инсталације.Лиценца Дејан Рабреновић дие. за одговорног
пројектанта ниског и средњег напона са потврдом.Лиценца за посебне системе мера
заштите од пожара за Дејана Рабреновића дие.Лиценца за израду главног пројекта за
заштите од пожара за Дејана Рабреновића.Потврда о пријави и одјави за дејана
Рабреновића.Споразум о пословно тех. Сарадњи између Студија Bauhaus i Tehpro
Београд.Решење МУП-а Београд за израду главног пројекта заштите од пожара за
ТЕХПРО Београд.Решење МУП-а за Техпро Београд за обављање обављање послова
пројектовања посебних система и мера заштите од пожара.“
Комисија разматра понуде у вези партије број 1.
Услуге пројектовања у вези адаптације-реконструкције ОШ“Војвода Пријезда“Сталаћ
Процењене вредности партије 1. – 600.000,оо без ПДВ-а/ са ПДВ-ом 720.000,оо
За ову партију понуде су поднели следећи понуђачи :
1. Понуђача ATK СТУДИО,Параћин,Теслина 22
Број понуде : 34/2017 од 22.11.2017.
МБ –63820326
ПИБ -108954138
Контакт особа:Татјана Ранђеловић Јовановић
Елек.адреса : tatjanarandjelovic@gmail.com
Телефон:062564440

Број текућег рач.банке:160/427855/15
Овлашћено лице: Татјана Рађеловић Јовановић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 подноси самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 498.000,00 а са ПДВ-ом 498.000,00
Рок важења понуде:35 дана
Рок извршења услуге :24 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
2. Понуђач Биро Gasing д.о.о. Крушевац,Душанова 128
Број понуде : 248/17 од 22.11.2017.
МБ –104237922
ПИБ - 61096213
Контакт особа: Слободан Станковић
Елек.адреса : gasingks@gmail.com
Телефон: 0641623633
Број текућег рач.банке:155-33082-92
Овлашћено лице: Станковић Слободан
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 подноси самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 740.000,00 а са ПДВ-ом 888.000,00
Рок важења понуде:90 дана
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуђач је доставио и Извод из АПР-а,Уверење МУП-а,Уверење Основног суда у
Крушевцу,Уверење пореске управе
3. Председник Комисије приступа отварању понуде понуђача „ Studio Bauhaus“
д.о.о.,Обилићева бр.49А Чачак
Број понуде : 03/2017 од 21.11.2017.
МБ – 21072974
ПИБ -108815617
Контакт особа: Звонко Митровић
Елек.адреса :Bauhaus.srbija@gamil.com

Телефон: 032370245/063603955
Број текућег рач.банке:155-28133-98
Овлашћено лице: Звонко Митровић
Подаци о подизвођачу:
Tehpro d.o.o. Београд,Лоле Рибара 120,Београд
МБ 07762577
ПИБ 100183332
Контакт особа - Младен Шукало
Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач је 15%
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач је Главни пројекат заштите од пожара
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама као и Изајава
подизвођача
2.Понуду за Партију број 1 подноси са подизвођачем
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 545.000,00 а са ПДВ-ом 654.000,00
Рок важења понуде:31 дан
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде нема
Понуђач доставља лиценце за одговорног пројектанта за израду Главног пројекта за
заштиту од пожара за Митровић Звонка,Уговор о раду за Митровић Звонка,Потврда о
пријави обавезног соц.осигурања,Уговор о обављању привремених и повремених послова
за Ђукић Драгицу као и лиценце с потврдама,Уговор о обављању при.и повр.послова са
Ивановић Александром дие.са
лиценцом и потврдом за електроинсталације.Уговор о пр.и пов.послова са Јовановић
Александром са лиценцом и потврдом за одговорног пројектанта телекомуникационих
мреже и система.Уговор са Видаковић Ненадом дим.са лиценцама и потврдом одговорног
пројектанта за
машинске инсталације.Лиценца Дејан Рабреновић дие.за одговорног пројектанта ниског и
средњег напона са потврдом.Лиценца за посебне системе мера заштите од пожара за
Дејана Рабреновића дие.Лиценца за израду главног пројекта за заштите од пожара за
Дејана Рабреновића.Потврда о пријави и одјави за дејана Рабреновића.Споразум о
пословно тех. Сарадњи између Студија Bauhaus i Tehpro Београд.Решење МУП-а Београд
за израду главног пројекта заштите од пожара за ТЕХПРО Београд.Решење МУП-а за
Техпро Београд за обављање обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара.“
4. Понуда понуђача ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД, Томе Росандића бр.2, Београд
Број понуде : 171121-20/05-170282 од 21.11.2017.
МБ- 17404571
ПИБ- 100025818
Контакт особа: Татјана Личина

Елек. адреса: Beograd@geoput.com
Телефон: 0113099100
Број текућег рач.банке:285/1001000001689/93
Овлашћено лице: Милица Трифковић
Понуђач доставља следећу документацију :
1. Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2. Понуда за Партију број 1 и број 2
Понуда за партију број 1 самостално је следећа:
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 2.900.000,00 а са ПДВ-ом 3.480.000,00
Рок важења понуде:30 дана
Рок извршења услуге :25 календарских дана
3. Изјаве о независној понуди
4. Модел уговора потписан и оверен
5. Образац структуре цене
6. Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуда за Партију број 2 самостално
Финснсијски износ понуде је 2.100.000,00 без ПДВ-а а са ПДВ-ом је 2.520.000,00
Рок важења понуде је 30 дана
Рок извршења услуга је 25
Модел уговора потписан и оверен
Изјава о независној понуди
Изјава о испуњености услова из чл.75
Образац структуре цена
Трошкове не тражи
Изјава о обиласку локације
Понуђач доставља Решење Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
бр.351-02-00821/2009-007 од 30.08.2017.о добијању лиценце за израду тех.документације
Изјава ГЕОПУТ Београд од 20.11.2017.
Решење РГЗ о издавању лиценце од 28.05.2015 и 02.08.2016.и 06.02.2017.
Изјава о упису у регистар понуђача
Решење АПР-а
Комисија констатује да су понуде понуђача : Биро Гасинг д.о.о. Крушевац, Душанова
128 која износи : 740.000,00 динара, без ПДВ-а тј. 888.000,00 динара са ПДВ-а и понуда
понуђача „Гео- пут“д.о.о.Београд, Томе Росандића 2 која износи : 2.900.000,00 динара, без
ПДВ-а тј.са ПДВ-ом 3.480.000,00 динара, неприхватљиве због висине понуде која прелази
планирану вредност јавне набавке за партију 1, а која износи 600.000,00 динара без ПДВ-а.
Прихватљива је понуда понуђача: „Студио Баухаус“ Обилићева 49а, Чачак чија висина
понуде износи 545.000,00 динара без ПДВ-а и понуда „АТК Студио“ Параћин, Теслина 22
чија висина понуде износи 498.000,00 динара без ПДВ-а.
На основу критеријума најниже понуђене цене, за партију 1 најповољнија је
понуда понуђача ''АТК Студио'', Параћин, Теслина 22., па Комисија предлаже доделу
извршења јавне набавке наведеном понуђачу.

Комисија разматра понуде у вези партије број 2
1.

Понуда понуђача: ''ВИА ПРОЈЕКТ'' д.о.о.,Устаничка бр.128а,11000 Београд

Број понуде I- 246 од 15.11.2017.
МБ – 17355228
ПИБ -100013149
Контакт особа: Бранка Дамјановић
Елек.адреса : branka@viaprojekt.rs
Телефон: 0113474185
Број текућег рач.банке:360-18081981-46 МТС Банка
Овлашћено лице: Бранка Дамјановић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 2 коју даје самостално
Финансијска понуда износи без ПДВ-а1.506.000,00 а са ПДВ-ом 1.807.200,00
Рок важења понуде:30 дана
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи.
2. Понуда понуђача : П.Б. ГРАД ПУТ, Лозница,Плоча бб,Лозница
Број понуде 20/4 од 20.11.2017. за Партију бр.2 коју даје самостално
МБ – 63596841
ПИБ - 108643925
Контакт особа: Драгослав Ћирић
Елек.адреса : gradput@gmail.com
Телефон: 0607258003
Број текућег рач.банке:265621031000460081
Овлашћено лице: Драгослав Ћирић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2 Понуда за Партију број 2
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 438.000,00 а са ПДВ-ом 438.000,00
Рок важења понуде:90 дана
Рок извршења услуге :25 дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене

6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуђач је доставио и изјаву о поседовању лиценце.
Понуђач доставља и Решење АПР-а,Потврда о пријави соц.осигурања,Лиценцу за
Драгослава Ћирића оговорни пројектант(са потврдом)Уговор о делу Пројектног бироа
Град Пут Лозница са Миланом Црноглавац диг.са лиценцом и потврдом.
3. Понуда понуђача ГЕОПУТ ДОО БЕОГРАД,Томе Росандића бр.2,Београд
Број понуде : 171121-20/05-170282 од 21.11.2017.
МБ –17404571
ПИБ -100025818
Контакт особа: Татјана Личина
Елек.адреса : Beograd@geoput.com
Телефон: 0113099100
Број текућег рач.банке:285/1001000001689/93
Овлашћено лице: Милица Трифковић
Понуђач доставља следећу документацију :
1.Изјава о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама
2.Понуда за Партију број 1 и број 2
Понуда за партију број 1 самостално је следећа:
Финансијска понуда износи без ПДВ-а 2.900.000,00 а са ПДВ-ом 3.480.000,00
Рок важења понуде:30 дана
Рок извршења услуге :25 календарских дана
3.Изјаве о независној понуди
4.Модел уговора потписан и оверен
5.Образац структуре цене
6.Образац изјаве о обиласку локације и извршеном увиду у пр.документацију
Трошкове за израду понуде не тражи
Понуда за Партију број 2 самостално
Финснсијски износ понуде је 2.100.000,00 без ПДВ-а а са ПДВ-ом је 2.520.000,00
Рок важења понуде је 30 дана
Рок извршења услуга је 25
Модел уговора потписан и оверен
Изјава о независној понуди
Изјава о испуњености услова из чл.75
Образац структуре цена
Трошкове не тражи
Изјава о обиласку локације
Понуђач доставља Решење Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре
бр.351-02-00821/2009-007 од 30.08.2017.о добијању лиценце за израду тех.документације
Изјава ГЕОПУТ Београд од 20.11.2017.
Решење РГЗ о издавању лиценце од 28.05.2015 и 02.08.2016.и 06.02.2017.
Изјава о упису у регистар понуђача
Решење АПР-а

Комисија констатује да су понуде понуђача ''ВИА ПРОЈЕКТ'',Устаничка 128 Београд и
понуда понуђача ''ГЕО ПУТ'' д.о.о. Београд,Томе Росандића 2 неприхватљиве, због тога
што су износи понуде већи од процењене вредности партије 2, а која износи 1.066.667,00
динара, без ПДВ-а.
Понуда понуђача ПБ ''ГРАД ПУТ'', Лозница, Плоча бб је неприхватљива због тога што
понуђач не поседује лиценцу за пројектовање државних путева првог и другог реда која је
неопходна јер грађевинску дозволу за извођење ових радова издаје надлежно
министарство.
Комисија предлаже одговорном лицу да донесе Одлуку о обустави поступка за
партију број 2 ЈНМВ бр. 14/17 Техничко пројектовање.“
одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку мале
вредности број 14/17, ТЕХНИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ и на основу законског овлашћења
донело наведену Одлуку као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
На основу члана 149. став 7. Закона о јавним набавкама („СЛ. гласник РС“, број 124/12,
14/2015, 68/2015) рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН.
Подносилац захтева дужан је да уплати таксу на рачун буџета РС.
НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
МАРИНА ЛУКИЋ

