Број: 2-2/2018-03-115-82
Датум: 20.04.2018.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Извештаја комисије о стручној оцени понуде бр. 2-2/2018-03-115-81од 20.04.2018. године,
доноси се:
ОДЛУКА
о додели уговора о набавци услуге хватања и збрињавања у прихватилиште
напуштених паса и мачака
са територије општине Нови Бечеј
Уговор се додељује понуђачу ЈП закомуналнуинфраструктуру и услуге „Кикинда“, Кикинда,
Иђошки пут 4, МБ 21071986, ПИБ 108812135, понуда бр. 6630 од 19.04.2018.године, код
наручиоца заведена под бројем: 2-2/2018-03-115-79 од 19.04.2018. године, са којим ће се у складу
са понуђеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци услугехватања и збрињавања у
прихватилиште напуштених паса и мачака са територије општине Нови Бечеј.
Уговор ће бити закључен одмах након достављања ове одлуке изабраном понуђачу у
складусачланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавнимнабавкама.
Образложење
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 2-2/2018-03-115-72од03.04.2018. године
спроведен је поступак јавне набавке услуге – хватања и збрињавања у прихватилиште напуштених
паса и мачака са територије општине Нови Бечеј.
Општи подаци о јавној набавци:
Назив наручиоца: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, Слободана Перића 163.
Редни број јавне набавке: 2-2/2018.
Предмет ЈН : услуга – хватања и збрињавања у прихватилиште напуштених паса и мачака са
територије општине Нови Бечеј.
Врста поступка ЈН: поступак јавне набавке мале вредности.
Процењена вредност јавне набавке: 1.500.000,00 динара (без ПДВ-а).
Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.
Процедура јавне набавке, оцена и рангирање понуда:
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Позивзадостављањепонуда у поступкујавненабавкеједана
05.04.2018.годинеобјављеннаПорталујавнихнабавки.
Рокзадостављањепонудаутврђенпозивомзадостављањепонуда, односно обавештењем о
продузжењу рока за подношење понуда, закључнодо 19.04.2018.годинедо 13:00 часова.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда и то:
Приспела понуда понуђача:
Назив и седиште понуђача
ЈП за комуналну
инфраструктуру и услуге
„Кикинда“,Кикинда

Број под којим је
понуда уписана
2-2/2018-03-115-79

Датум подношења
понуде
19.04.2018.

Време
12:25

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стучној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 2-2/2018-03-115-81од 20.04.2018. године, Комисија је
констатовала следеће:
Преглед и оценапонуде:
Бројпунуде: 6630, заведенаподбр. 2-2/2018-03-115-79, времепријема 19.04.2018. у 12:25 часова.
Понуђач: ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ изКикинде, Иђошки пут 4.
Укупнапонуђена јединичнаценабез ПДВ-а :9.103,00динара.
Укупнапонуђенајединична ценаса ПДВ –ом :10.923,60динара.
Рокплаћања: 45 данаод службеног пријема исправне фактуре.
Рокважењапонуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Рокодазивања и започињањаизвршењауслуга: 48 часова од позива наручиоца.
Место пружања услуга: територија општине Нови Бечеј.
Понудајеблаговремена, потпуна и прихватљива.
Рангирање исправних и прихватљивих понуда:
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене,
Комисија је извршила рангирање исправних и прихватљивих понуда:
Р.бр.
1.

Назив и седиште понуђача
ЈП закомуналнуинфраструктуру и услуге
„Кикинда“, Кикинда

Цена без ПДВ-а
(јединична)
9.103,00динара

ПредлогКомисијезајавнунабавку:
Наосновучлана 108.Закона о јавнимнабавкама („Службенигласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), а у складусастручномоценомпонуда и извршенимрангирањемисправних и
прихватљивихпонудапокритеријумунајнижепонуђенецене,
КомисијајепредложиланаручиоцудоношењеОдлуке о доделиуговора и закључењууговора о
јавнојнабавциуслуге – хватања и збрињавања у прихватилиштанапуштенихпаса и
мачакасатериторијеопштинеНовиБечеј, сапонуђачемЈП закомуналнуинфраструктуру и услуге
„Кикинда“ изКикинде, чијајепонудабр. 6630, заведенакоднаручиоцаподбројем2-2/2018-03-115-79
оцењенакаонајповољнија.
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На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор
____________________________
Радишић Владимир дипл.екон.
Доставити:
- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију
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