На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности и закљученог
Уговора о јавној набавци број: 35-82/2018-V-8 од дана 19.12.2018. године
Република Србија- Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Општине Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1
Одељење за финансије и буџет
Служба за јавне набаке
Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Република Србија –Аутономна Покрајина Војводина, Општинска управа Општине
Сремски Карловци, ул. Трг Бранка Радичевића 1 , Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство, , email: kabinet@sremski-karlovci.org.rs
2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:
- Предмет јавне набавке: Дигитализације архитектонско-грађевинске и друге техничке
документације зграде Магистрата у Сремским Карловцима
Предмет јавне набавке је услуга дигитализације архитектонско-грађевинске и друге
техничке документације зграде Магистрата у Сремским Карловцима, Трг Бранка
Радичевића бр.1, односно конвертовање постојеће комплетне папирне техничке
документације у дигиталне записе и датотеке, коришћењем програма заснованог на BIM
технологији (Building Information Modeling).
- Ознака из ОРН: Техничке услуге -71300000.
Набавка није обликована по партијама.
4. Уговорена вредност: 2.880.000,00 динара без урачунатог ПДВ
5. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“
6. Највиша и најнижа понуђена цена:
Запримљена је једна понуда. Уговорне стране утврђују да јединична цена за
пружање услуге износи 800,00 динара без ПДВ-а, односно 800,00 динара са ПДВом.(Понуђач није у систему ПДВ). Укупна цена запружање услуге износи
2.880.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. (Понуђач
није у систему ПДВ)

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Запримљена је једна благовремена, одговарајућа и прихватљива
понуда.
Запримљена је једна понуда. Уговорне стране утврђују да јединична цена за
пружање услуге износи 800,00 динара без ПДВ-а, односно 800,00 динара са ПДВом.(Понуђач није у систему ПДВ). Укупна цена запружање услуге износи
2.880.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.880.000,00 динара са ПДВ-ом. (Понуђач
није у систему ПДВ
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. 12. 2018. године
9. Датум закључења уговора: 19. 12. 2018. године
10. Основни подаци о извршиоцу:
„D-PLAN PROFESIONAL“ ДОО, Младеновац, Улица Обрада Станојевића бр. 6,
ПИБ 109852666, матични број 21254681, когa заступа директор Младен Тодоровић.
11. Период важења уговора: 30 дана од дана закључивања Уговора.
Комисија за
ЈН МВ 1.2.19

