
 

Општинска управа општине Ариље 

Број 404-19/2019                   ______________                
4.03.2019 године 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке, начелник 
општинске управе општине Ариље  доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

Општинска управа општине Ариље, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 

404-19/2019, Уговор о јавној набавци геодетских услуга додељује: „ ГЕОПЛАН-

СРЕМ“ ДОО Сремска Митровица,Ул. Краља Петра I бр.5. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 18.02.2019 године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке  бр.404-19/2019, за јавну набавку геодетских  услуга.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 21.02. 2019 године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 7/седам/   
понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-19/2019 од 4.03. 2019 године, Комисија 
за јавне набавке је констатовала следеће: 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: геодетских услуга услуга.  

Редни број јавне набавке : 1.2.3 

Процењена вредност јавне набавке је 1.666.666,00 динара.  

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

број под којим 
је понуда 
заведена 

назив или шифра понуђача датум пријема 

 

Час 

 

04-404-19-1/19 AB&CO Geosystems doo Нови Сад 27.02.2019 10:45 

04-404-19-2/19 Absolut documents VS dooStara pazova 28.02.2019 9:00 

04-404-19-3/19 Geourb group doo Београд 28.02.2019 9:01 

04-404-19-4/19 ГЕОПројект Ариље 28.02.2019 9:43 

04-404-19-4/19 Геотехника доо 01.03.2019. 10:05 

04-404-19-4/19 ГЕОПЛАН-СРЕМ  доо 01.03.2019. 10:06 

04-404-19-4/19 Geodetski biro Šane-SV 01.03.2019. 10:07  

 



Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене: нема одбијених 
понуда 

3. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

а) Ранг листа понуђача : 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. 
ГЕОПЛАН-СРЕМ  доо Сремска 
Митровица 

858.090,00 

2 Absolut documents VS doo Stara pazova 1.015.140,00 

3 Geodetski biro Šane Svilajnac 1.121.925,00 

4 Geourb group doo Београд 1.242.750,00 

5 ГЕОПројект Ариље 1.315.500,00 

6 AB&CO Geosystems doo Нови Сад 1.339.500,00 

7 Геотехника доо Београд 1.356.000,00 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 
констатовала да уговор треба доделити понуђачу: „ ГЕОПЛАН-СРЕМ“ ДОО 
Сремска Митровица. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 858.090,00 динара.  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.029.078,00 динара 

Начелник Општинске управе  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о 
избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове 
одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 
захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 

 

 НАЧЕЛНИК               
Горица Петровић 

Доставити: 

- објавити на Порталу јавних набавки 

- за документацију 

 
 


