Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Број јавне набавке 06/2016
Деловодни број: 404-12-461/2016-III-1
Датум: 27.4. 2016.год.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12,14/15
и 68/15 ) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 27.04.2016. године, на предлог
Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 27.04.2016. донео:
ОДЛУКА
о додели уговора
I.

II.

Усваја се Извештај Комисије, 404-12-461/2016-III-1 од 27.04.2016. године, за јавну набавку Дезинсекције – уништавање комараца на територији града Лознице, означеном као
ЈН6/2016.
БИРА СЕ за набавку услуга Дезинсекције – уништавање комараца на територији града

Лознице, бира се као најповољнија понуда понуђача ''Еко – Дез'' д.о.о. из Београда
заведена код Наручиоца под редним бројем: 8971 од 21.04.2016., са којим ће се у складу
са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци услуга.
III.

О реализацији ове Одлуке
Одељење за финансије.

и закљученог уговора стараће се Одељење за рад Приврду

и

Образложење
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 404-12-461/2016-III-1 од
22.03.2016.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга Дезинсекције
сузбијања комараца на територији града Лознице, у отвореном поступку, на основу члана 31. и
32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12,14/15 и 68/15).
1. Назив наручиоца: Град Лозница Градска управа
2. Адреса наручиоца: место: Лозница ул. Карађорђева број 2.
3. Редни број јавне набавке из плана : 1.2.3/2016.
4. Предмет ЈН је набавка услуга и то: Услуге дезинсекције - уништавање комараца на
територији града Лознице
5. Врста поступка ЈН: Јавна набавка у отвореном поступку у складу са чланом 32. ЗЈН
6. Подаци о ЈН из плана набавки: Средства се налазе у плану набавки за 2016. Годину под
редним бројем 1.2.3. /2016
7. Процењена вредност ЈН је: 5.900.000,00 динара . Услуге су ослобођене ПДВ-а
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Б. ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:
1. У складу са чл. 31., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у
поступку јавне набавке велике вредности бр.6/2016., је дана 22.03.2016. године, објављен на
Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца: www.loznica.rs и Порталу службених
гласила РС .Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда до 21.04.2016.
године до 12,00 часова.
2. Приспеле понуде понуђача:
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

Град Лозница

Република Србија

Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу
наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:
Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи: Није било
неблаговремених понуда.
Табела 1
Ред.
Број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

Време

1.

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:
Табела 2
Ред.
Број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

Деловодни број под
којим је понуда уписана

Датум подношења
понуде

Време

''Еко-Дез''
д.о.о.
Београд
8971
21.04.2016.
11:58
Вукасовуићева бр.55
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда
т.ј. дана 21.4.2016. године са почетком у 12,30 часова, а окончан је истог дана у 13,00 часова.
Отварању понуда је присуствовао један овлашћени представник понуђача.
3. Преглед и оцена понуда:
После отварања понуда Комисија је дана 27.4. 2016. године, извршила детаљан преглед и
стручну оцену понуда и утврдила следеће:
1.

3.а. неприхватљиве и неодговарајуће понуде су понуде следећих понуђача: Није
било неприхватљивих и неодговарајућих понуда.
4. прихватљиве и одговарајуће понуде:
Ред.
Број

Назив, седиште и облик
организовања понуђача

8971

Вредност
понуде без пдв-а

Вредност понуде
са пдв-ом

Услуге
су
ослобођене
пдв-а
Наведена понуда у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним
набавкама наведеним у Конкурсној документацији. Комисија након свеобухватене стручне
оцене понуда констатује да је понуда понуђача ''Еко –Дез'' д.о.о. из Београда прихватљива и
одговарајућа, са понуђеном ценом од 5.746.500,00 динара без пдв-а, и роком плаћања 45 дана.
1.

''Еко-Дез'' д.о.о. Београд
Вукасовуићева бр.55

Деловодни број под
којим је понуда
уписана

5.746.500,00

5. Рангирање исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најнижа понуђена цена:
На основу свеобухватне стручне оцене понуде Комисија констатује да није могуће извршити
рангирење понуда .

7. Предлог комисије за јавну набавку:
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
број 124/12,14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда предлаже се наручиоцу
доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци услуга – ''Еко Дез'' из
Београд са понуђеном ценом од 5.746.500,00 ул. Вукасовићева 55, чија је понуда бр.8971/16. од
21.4.2016.године, оцењена као прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке велике
вредности.
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

Град Лозница

Република Србија

На основу горе наведеног , а сагласно члану 107. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), за јавну набавку 6/2016, одлучено је као у
диспозитиву Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Службеник за јавне набавке
Слађана Томићевић
ДОСТАВЉЕНО:
- Портал
- Начелнику

Градска Управа Града Лознице
Начелник Градске управе
Милојка Смиљанић, дипл. правник

- Архиви

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

