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OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ АНАЛИТИЧКЕ ОСНОВЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА КОМАСАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, из Новог Сада,
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16. www.psp.vojvodina.gov.rs
2. Врста наручиоца
Државни орган
3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка мале вредности – услуга израде Аналитичке основе Средњорочног плана
комасације на подручју АП Војводине.
Ознака из општег речника набавке: 73300000 – планирање и спровођење истраживања
и развоја .

4. Процењена вредност
Процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност је 2.916.667,00
динара
5. Број примљених понуда и подаци о понуђачима
Примљенe су две понуде.
Понуда „Геософт“ доо, Владимира Томановића 9, Београд, у заједничкој понуди са „Геопројект СМ „доо Сремска Митровица ПИБ: 104910987 и „СГР Геотем“ Темерин ПИБ: 101870010
- „Национална алијанса за локални економски развој“ Македонска 30/7, Београд, МБ:
17646877, ПИБ: 104478656
-

6. Разлог за обуставу поступка
Поступак јавне набавке се обуставља из разлога што нису испуњени услови за доделу
уговора, односно Наручилац није прибавио ни једну прихватљиву и одговарајућу понуду.

На основу Извештаја о стручној оцени понуда од 17.05.2019. године, Комисија је
констатовала да је:
a)
Понуда понуђача „Геософт“ доо, Владимира Томановића 9, Београд, у
заједничкој понуди са „Гео-пројект СМ „доо Сремска Митровица ПИБ: 104910987 и „СГР
Геотем“ Темерин ПИБ: 101870010 је одбијена зато што је неодговарајућа.
Понуђач је за предметну услугу понудио следећу цену: 1.595.000,00 динара без ПДВ,
односно 1.914.000,00 динара са ПДВ.
Понуђач је као доказе за пословни капацитет у понуди доставио попуњене изјаве за
пословни капацитет уз које је доставио и потврде о референтним набавкама издатим од стране
Наручиоца за које су извршавали услуге. Оцењујући достављену документацију за пословни
капацитет, комисија за јавну набавку је констатовала да се за пословни капацитет као доказ
тражило да понуђач достави доказе за најмање 5 услуга израде аналитичких, студијских
односно стратегијских докумената, те да је понуђач у заједничкој понуди доставио доказе за 8
израђених докумената и то: „Геософт“ доо Београд - 5 Програма комасације; „Геопројект“ Ср.
Митровица - 1 Студију мелиоративне проблематике и „Геотем“ Темерин - 2 Програма
комасације.
У оцењивању пословног капацитета, комисија је утврдила да је понуђач извршио само 1
услугу израде студијског документа (тражено је 5) а да су остали документи Програми
комасације, који се не могу прихватити као аналитички, студијски односно стратегијски
документи, имајући у виду садржину и саставне елементе Програма комасација као документа,
као и чињеницу да је Аналитичка основа документ који ће бити основа израде Програма
комасација, а поготово имајући у виду модел уговора датог у конкурсној документацији, у коме
је таксативно наведено шта аналитичка основа која треба да се изради, треба да садржи, те
Наручилац не може да прихвати Програм комасације као доказ за пословни капацитет.
b)
Понуда понуђача „Национална алијанса за локални економски развој“
Македонска 30/7, Београд, МБ: 17646877, ПИБ: 104478656 је одбијена зато што је
неприхватљива и неодоварајућа.
Понуђач је за предметну услугу понудио следећу цену: 3.500.000,00 динара без ПДВ,
односно 4.200.000,00 динара са ПДВ, те премашује процењену вредност јавне набавке, тако да
је понуда неприхватљива.
Такође, понуда је и неодговарајућа, односно комисија је уочила и одређене недостатке
у достављеној понуди, и то :
- достављени модел уговора, није оверен печатом;
- уз достављену изјаву за кадровски капацитет, достављени су и уговори о радном
ангажовању 2 лица, агроекономисте и геодета, али уз њих нису достављени докази из којих се
може видети и радно искуство у трајању од минимум 10 година како је тражено конкурсном
документацијом (достављене су само биографије, које нису адекватан доказ за испуњење
траженог услова).
На основу наведеног, Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о обустави
поступка у складу са чланом 109. став1. Закона о јавним набавкам.
7. Када ће поступак бити поново спроведен:
Након коначности одлуке о обустави поступка спровешће се нова јавна набавка.

