Општина Лучани
Општинска управа

Наручилац

Југословенске армије, бр. 5

Адреса

Лучани

Место

404-24/2016-06

Број извештаја

08.07.2016.

Датум

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 404-24/2016-06, Начелник општинске управе доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку добара – Јавна набавка услуга хватања и збрињавања
паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, редни
број 404-24/2016-06, понуђачу Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди
„Авенија МБ“ Београд, Ул. Марка Орешковића бр.44, 11 120 Београд-Звездара, за понуду број
72/2016 од дана 01.07.2016. године.
Образложење
Наручилац је дана 28.06.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке – Јавна
набавка услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња
на територији општине Лучани, редни број 404-24/2016-06.
У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: Закон), Наручилац је истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавио и Конкурсну документацију за
наведени поступак.
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца примљена је 1 (једна) понуда.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда за јавну набавку добара – Јавна набавка услуга хватања и
збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине
Лучани, од дана 08.07.2016. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
-Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге

*

Радови
-Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Јавна набавка услуга хватања и збрињавања паса
луталица и нешкодљивог уклањања лешева
животиња на територији општине Лучани

Редни број јавне набавке

404-24/2016-06

Редни број из Плана набавки

1.2.1.

Подаци у апропријацији у буџету односно
финансијском плану
за плаћање

Раздео 4, функција 130, апропријација 47,
извор финансирања 01,
економска каласификација 423911

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)

Партија 1.........................................500.000,00 динара
Партија 2.........................................333.333,00 динара
УКУПНО............................................833.333,00 динара
Партија 1...............3.400,00 динара (по једном псу)
Партија 2..................58,00 (по пређеном километру
и преузетом килограму отпада животињског
порекла)

Партија 1................4.080,00 динара (по једном псу)
Вредност уговора о јавној набавци
Партија 2...................69,60 (по пређеном километру
(са ПДВ-ом)
и преузетом килограму отпада животињског
порекла)
-Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена
вредност:
Јавна набавка се спроводи за потребе хватања и збрињавања паса луталица на територији општине
Лучани, укључујући евидентирање, вакцинацију и примену свих осталих неопходних мера
прописаних важећим прописима, чиме се смањује број захтева за накнаду штете насталих услед
уједа паса без власника и обезбедила безбедност грађана.
Предметна јавна набавка обухвата и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина
и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња на
територији општине Лучани.
Процењена вредност је утврђена анлизом ценовника по којима различити понуђачи врше услугу
хватања и збрињавања паса луталица, узимајући у обзир и висину исплаћене накнаде штете
проузроковане уједом паса у претходним годинама, укључујући и анализу цена потенцијалних
понуђача који врше услуге нешкодљивог уклањања лешева животиња.
-Одступања од Плана набавки:
Предметном јавном набавком обухваћене су и услуге нешкодљивог уклањања лешева животиња,
све у складу са наложеним мерама из Решења Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, Управе за ветерину бр.275-323-149/2016-05 од 19.01.2016.године.
-Укупан број поднетих понудa: 1 (једна)

Назив/име понуђача
Р.б.

Благовремене понуде

Неблаговремене понуде

Радња за чишћење објеката и остале услуге у
пољопривреди „Авенија МБ“ Београд
Ул. Марка Орешковића, бр.44
11 120 Београд-Звездара
-Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Није било неприхватљивих понуда.
1
.

- Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума: Цена......................................................................................................100 пондера
-Понуђене цене по Записнику о отварању понуда:
Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди
„Авенија МБ“ Београд
Назив понуђача
Ул. Марка Орешковића, бр.44
11 120 Београд-Звездара
3.400,00 динара
4.080,00 динара
Укупна цена за Партију 1
(без ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)
(по једном псу)
Укупна цена за Партију 2
(по пређеном километру и
58,00 динара
69,60 динара
преузетом килограму отпада
(без ПДВ-а)
(са ПДВ-ом)
живтињског порекла)
- Ранг листа понуђача у случају примене критеријума – „најнижа понуђена цена“:
Р.бр.
1
.

Партија 1

Партија 2

Радња за чишћење објеката и остале услуге у Радња за чишћење објеката и остале услуге у
пољопривреди „Авенија МБ“ Београд
пољопривреди „Авенија МБ“ Београд
Ул. Марка Орешковића, бр.44
Ул. Марка Орешковића, бр.44
11 120 Београд-Звездара
11 120 Београд-Звездара
3.400,00 динара (без ПДВ-а)
58,00 динара (без ПДВ-а)

-Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија и коме се додељује уговор
Након стручне оцене понуда, Комисија констатује да је најповољнија понуда следећег понуђача:
Партија 1: Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“ Београд,
Ул. Марка Орешковића бр.44, 11 120 Београд-Звездара
Партија 1: Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“ Београд,
Ул. Марка Орешковића бр.44, 11 120 Београд-Звездара
и истовремено предлаже Наручиоцу његов избор.
Изабрани понуђач ће предметне услуге извршавати самостално.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу
законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује
Радњи за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“ Београд, Ул. Марка
Орешковића бр.44, 11 120 Београд-Звездара, за понуду број 72/2016 од дана 01.07.2016. године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, у року од 5 дана од
дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00
динара, на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (налог за
уплату) или 253 (налог за пренос), са позивом на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права.
Истовремено копију Захтева за заштиту права подносилац доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Начелник општинске управе
Јован Ковачевић
________________________

