ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Градска управа града Бора

Адреса наручиоца:

Ул.Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.bor.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 je набавка услуга - Геодетске услуге – Спровођење урбане
комасације.
Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 71000000 - Архитектонске,
грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
Редни број јавне набавке: ЈН ГУ 27-У/2019

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

15.850.000,00 динара без ПДВ-а
19.020.000,00 динара са ПДВ-ом
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Број примљених понуда:

- Највиша

20.500.000,00 динара без ПДВ-а
24.600.000,00 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

15.850.000,00 динара без ПДВ-а
19.020.000,00 динара са ПДВ-ом

- Највиша

20.500.000,00 динара без ПДВ-а
24.600.000,00 динара са ПДВ-ом

- Најнижа

15.850.000,00 динара без ПДВ-а
19.020.000,00 динара са ПДВ-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

Датум закључења уговора:

бр.404-281/2019-III-01 од 12.04.2019.године

бр.6-3/2019 од 17.07.2019.године
бр.404-553/2019-III/01 од 18.07.2019.године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача:
1. Предузеће за управљање непокретностима УРБИМ Д.О.О. БЕОГРАД
са седиштем у Београду, улица Илије Ђуричића бр.44/11, ПИБ:107245503, Матични број: 20762489
2. ГЕОГЛОБАЛ, Д.О.О. НОВИ САД
са седиштем у Новом Саду, улица Железничка бр.12, ПИБ:110002953, Матични број: 21283223
3. „WMG ADVISORY MEMBER OF WOLFMcGill GROUP“ Д.О.О. БЕОГРАД
са седиштем у Београду, улица Краљице Катарине бр.154, ПИБ:107336803, Матични број: 20783354

Период важења уговора:

Уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица
обе уговорене стране и закључује се до коначног извршења уговорних
обавеза обе уговорне стране.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Продужење рока за завршетак услуга.

Остале информације:
На Одлуку наручиоца о додели уговора бр.404-281/2019-III-01 од 12.04.2019.године поднет је захтев за заштиту права заведен код Наручиоца под бројем 1544 од 23.04.2019.године, од стране подносиоца захтева:
Заједничка понуда:
1.ЕВРОГЕОМАТИКА ДОО БЕОГРАД, Војводе Тозе 13, Београд (носилац заједничке понуде)
2.ABA PROFESSIONAL д.о.о., Михаила Булгакова 50б, 11000 Београд
3.МапСофт д.о.о., Устаничка 64, 11000 Београд
4.Геопут д.о.о., Томе Росандића 2, 11000 Београд, који је у име групе понуђача поднела Агенција за консалтинг у области јавних набавки PUBLIC PROCUREMENT INTELLIGENCE-PPI, ул. Марка Челебоновића 47/7, 11077 Нови
Београд, на основу Овлашћења заведеног код носиоца заједничке понуде ЕВРОГЕОМАТИКА ДОО БЕОГРАД, Војводе Тозе 13, Београд под бројем 95 од 19.04.2019.године. Позив за подношење понуда објављен је дана
01.03.2019.године на Порталу јавних набавки и на интерент страници Наручиоца, а затим и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, а Одлука о додели је објављена на Порталу јавних набавки и на
интерент страници Наручиоца дана 12.04.2019.године.Наручилац је својим одговором бр.404-328/2019-III-01 од 25.04.2019.године одбио као неоснован захтев за заштиту права подносиоца захтева и исти доставио
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 20.06.2019.године донела решење бр.4-00-394/2019, код наручиоца
примљеног дана 11.07.2019.године, којим одбија захтев за заштиту права подносиоца захтева групе понуђача коју чине: 1.ЕВРОГЕОМАТИКА ДОО БЕОГРАД, Војводе Тозе 13, Београд, 2.ABA PROFESSIONAL д.о.о., Михаила
Булгакова 50б, 11000 Београд, 3.МапСофт д.о.о., Устаничка 64, 11000 Београд и 4.Геопут д.о.о., Томе Росандића 2, 11000 Београд. На основу наведеног решења наручилац је наставио са даљим радњама у спровођењу
јавне набавке и закључио уговор са изабраним понуђачем.

