ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су геодетске услуге.
Наручилац je спровeo предметни поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум са 3
(три) понуђача на период до три (3) године.
Одлуку о додели појединачног уговора о јавној набавци на основу оквирног споразума
наручилац је донео поновним отварањем конкуренције међу добављачима, применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
Назив и ознака из општег речника набавке: архитектонске, техничке и геодетске
услуге-71250000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Уговорена вредност:

Укупна вредност појединачног уговора бр. 3 за извршење предметне
набавке по предмету пружања геодетских услуга, утврђених на основу
спецификације објективних потреба и на основу утврђених количина за
2021. годину, према спецификацији наручиоца је 1.960.105,00 РСД без
ПДВ-а (привредни субјект није у систему ПДВ-а)

Критеријум за доделу уговора:
Наручилац је, у конкретној јавној набавци, одлучио да за оцењивање понуда, тј. да за
вредновање и упоређивање понуда за целокупну набавку примени критеријум „најнижа
понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога
колика је понуђена најнижа укупна цена за пружање геодетских услуга, на основу
спецификације објективних потреба и на основу прецизно утврђених количина, које је
наручилац дефинисао у моменту када је настала конкретна потреба за предметом набавке из
оквирног споразума, без обрачунатог ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора није примењиван и рангирање понуда није вршено у
конкретном поступку јавне набавке, сходно одредби члана 107. ставова 1. и 2. Закона о јавним
набавкама, јер је прибављена само једна прихватљива понуда.

Број примљених понуда:

- Највиша

1.960.105,00 РСД без ПДВ-а

Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

1.960.105,00 РСД без ПДВ-а

1.960.105,00 РСД без ПДВ-а

1.960.105,00 РСД без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Наручилац је закључио уговор са групом добрављача, без учешћа подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.03.2021. године

Датум закључења уговора:

04.03.2021. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: Геодетски биро „Геопремер“, ул. Краља Милана бр. 59 Врање, матични број
55713383, ПИБ 102783345, кога заступа предузетник Стојан Љубић, као носилац посла; Геодетски биро
„Meridijan projekt“, ул. Ложионичка бр. 51-IV/344 Нови Сад, матични број 62910232, ПИБ 107677450,
кога заступа предузетник Ђорђе Буђен, као први члан групе; Геодетски биро „Geobaks“, ул. Војводе
Синђелића бр. 1 Владичин Хан, матични број 64864238, ПИБ 110452854, кога заступа предузетник
Бранислав Стошић, као други члан групе

Период важења уговора:

31.12.2021. године

Околности које представљају основ за измену уговора:
Правни основ за измену овог уговора је одреба члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а та могућност је јасно и прецизно
наведена у конкурсној документацији за предметну јавну набавку: III Поглавље Упутство понуђачима како да саставе понуду, 1.
Општи захтеви, тачка 1.26 Испуњеност услова за измену појединачног уговора.
Наручилац може, након закључења појединачног уговора о пружању геодетских услуга, без спровођења поступка јавне набавке,
да повећа обим геодетских услуга, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима геодетских услуга не може бити
већа од 5% укупне вредности провобитно закљученог уговора

Остале информације:
Закљученим оквирним споразумом наручилац није преузео финансијске обавезе.
Финансијске обавезе наручилац преузима на основу закључених појединачних уговора и то само до
износа планираних финансијских средстава за сваку појединачну буџетску годину у периоду важења
оквирног споразума.

