РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-250/16 – 10.05.2016.године
Београд, Македонска 42
Скп1
ВећеГрадске општине Стари град,на седници одржанојдана 10.05.2016. године, на основу
члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 –
пречишћен текст, 25/15), а у вези са одредбама члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15) и одредби члана 40. Правилника о уређивању поступка
јавне набавке у Градској општини Стари град број 020-3-98/14 од 13.03.2014. године, на основу
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и на предлог Комисије за јавну набавку, доноси
OДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
БИРА СЕ, као најповољнија понуда број 333/2016 од 26.04.2016. године,
понуђача„SONECO“ д.о.о, Београд, улица Алексе Ненадовића број 19/4, која је достављена у
поступку јавне набавкемале вредностиуслуга–услуге одржавања постојећег програма
информационог система општине (ОПИС) за потребе Градске општине Стари град, у износу
360.000,00 динара без пдв-а, односно до 432.000,00 динара са пдв-ом, а према следећим посебним
условима:
· Начин плаћања: 10 дана од дана пријема фактуре
· месечна накнада 30.000,00 динара без пдв-а
Исплата уговорене вредности услуга која су предмет јавне набавке, биће извршена са
рачуна Буџета општине Стари град, програмска активност 0602-0001 програм 15, економска
класификација 423, на основу Закључка председника Градске општине Стари град број 020-1530/15 од 03.09.2016. године, у складу са Уговором, који ће у име наручиоца са изабраним
понуђачем закључити Начелник управе.
О спровођењу Одлуке, стараће се Служба за финансијске и заједничке послове.
Образложење
Градска општина Стари град је у складу са чланом 39. став 1. Закона спровела поступак јавне
набавке мале вредности услуга -услуге одржавања постојећег програма информационог система
општине (ОПИС) за потребе Градске општине Стари град, редни број II, 404-1-У-30/15, чија је
процењена вредност до 500.000,00 динара, без обрачунатог припадајућег пореза.
Служба за финансијске и заједничке послове објавила је позив за подношење понуда и
конкурсну документацију на порталу општине и Порталу Управе за јавне набавке дана 20.04.2016.
године.
До истека рока за подношење понуда наведеног у позиву за подношење понуда на адресу
наручиоца примљена је само једна понуда.
Поступак јавног отварања понуда је спроведен 04.05.2016. године, у присуству Комисије за
јавну набавку, и о томе сачињен Записник број II, 404-1-У-30/15од 04.05.2016. године.
На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да је благовремену понуду
доставио понуђач:
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-„SONECO“ д.о.о, Београд, улица Алексе Ненадовића број 19/4,број понуде 333/2016од 24.04.2016.
године.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуде и том приликом констатовала следеће:
Понуда понуђача„Soneco“ д.о.о садрже сву захтевану документацију у складу са Законом о
јавним набавкама и конкурсном документацијом.
С обзиром да је само једна понуда примљена Комисија нема основа за рангирање понуда
по основу критеријума најнижа понуђена цена из конкурсне документације.
На основу изнетог предлога Комисије,Већe je донело Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од
дана пријема исте, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара на рачун буџета Републике
Србије број 840-30678845-06 , позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права; прималац-буџет Реублике Србије, сврха уплате: такса за ЗЗП;
Градска општина Стари град;, број јавне набавке 404-1-У-30/15.
Доставити:
Одељењу за буџет .....
Служби за финансијске .......
понуђачима (преко Службе)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Дејан Ковачеви
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-252/16 – 10.05.2016.године
Београд, Македонска 42
Скп1
ВећеГрадске општине Стари град,на седници одржанојдана10.05.2016. године, на основу
члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 –
пречишћен текст, 25/15), а у вези са одредбама члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и одредби члана 40. Правилника о уређивању поступка
јавне набавке у Градској општини Стари град број 020-3-98/14 од 13.03.2014. године, на основу
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда и на предлог Комисије за јавну набавку, доноси
OДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
БИРА СЕ, као најповољнија понуда број 558од 09.05.2016.године,понуђача „Нови град
инжењеринг“ д.о.о из Београда, улица Јасмина број 38, достављена у отвореном поступку јавне
набавке превоза шута, ствари и робе - за другу партију, а према следећим посебним условима:
· набавка услуге се врши по јединичним ценама из усвојене понуде, а највише до износа
од 670.000,00 динара без пдв-а, односно до 804.000,00 динара са пдв-ом;
· Количине наведене у усвојеној понуди су орјентационе (пројектоване). По налогу
наручиоца и према његовим потребама наведене услуге могу бити пружене у мањем
или већем обиму од наведеног.
· Јединичне цене се не могу мењати за све време трајања уговора.
· Начин плаћања: 45 дана, рачунајући од дана пријема уредног рачуна извођача.
Исплата уговорене вредности радова који су предмет јавне набавке, биће извршена са рачуна
Буџета општине Стари град, програм 1, програмска активност (1101-0001)
економска
класификација 425, на основу Закључка председника Градске општине Стари град, број 020-1224/16 од 07.04.2016.године.
О спровођењу Одлуке, стараће се Служба за финансијске и заједничке послове.
Образложење
Градска општина Стари град у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама спровела је
отворени поступак јавне набавкерадова на обављању послова рушења бесправне градње по
ПАРТИЈАМА:
1. партија 1-Рушење и уклањање објеката
2. партија 2-Превоз са утоваром и истоваром
број набавке 404-1-Р-2/16, чија је процењена вредност до 5.000.000,00 динара без припадајућег
пореза.
По партијама процењена вредност износи:
-партија 1-Рушење и уклањање објеката, 4.300.000,00 динара без пдв-а
-партија 2-Превоз са утоваром и истоваром, 700.000,00 динара без пдв-а.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на интернет
страници наручиоца и порталу Управе за јавне набавке дана 08.04.2016. године.
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До истека роказа подношење понуда наведеног у позиву за подношење понуда на адресу
наручиоца за Другу партију примљена је једна понуда.
Поступак јавног отварања понуда је спроведен 10.05.2016. године, у присуству Комисије за
јавну набавку која је образована решењем Већа Градсе општине број 020-3-206/16 од 07.04.2016.
године, и о томе сачињен Записник број 404-1-Р-2/16од 10.05.2016. године.
На основу Записника о отварању понуда, Комисија је констатовала да је благовремену
понуду доставиo понуђач „Нови град инжењеринг“ д.о.о, Београд, улица Јасмина број 38, (број
понуде 558од 09.05.2016.године), понуђена цена 670.000,00 динара без пдв-а.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и том приликом констатовала следеће:
-понуда понуђача „Нови град инжењеринг“ д.о.о, Београд, улица Јасмина број 38, садржи сву
захтевану документацију у складу са Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом.
На основу изнетог предлога КомисијеВеће је изабрало понуду понуђача „Нови град
инжењеринг“ д.о.о, Београд, улица Јасмина број 38, за обављање послова превоза шута, ствари и
робе - за другу партију.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу
од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
прималац-буџет Реублике Србије, сврха уплате: такса за ЗЗП; Градска општина Стари град; број
јавне набавке 404-1-Р-2/16.
Доставити:
Одељењу за буџет .....
Служби за финансијске .......
понуђачима (преко Службе)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић
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