Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Комисија за јавну набавку
Број: 404-269/2019-IV
Датум: 24.04.2019. године
Апатин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку услуга –бр. 16/2019 – СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГЛОДАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АПАТИН - ДЕРАТИЗАЦИЈА, додељује се понуђачу

Заједничка понуда:
„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад и
„ ПАСТЕРОВ ЗАВОД“ Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад

Образложење
Наручилац Општинска управа Општине Апатин је спровела поступак јавне набавке услуга –бр. 16/2019 –
СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГЛОДАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН - ДЕРАТИЗАЦИЈА, а на основу
Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-269/2019-IV од дана 10.04.2019. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 15.04.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда је био до 23.04.2019.
године до 12,00 часова.
Поступак отварања понуда вођен је дана 23.04.2019. године са почетком у 14,00 часова. На основу члана 104.
став 6. Закона, записник о отварању понуда достављен је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.
Након отварања понуда, приступило се стручној оцени понуда и сачинио извештај о њој.
У извештају о стручној оцени понуда, бр. 404-269/2019-IV, од дана 24.04.2019.
године,констатовано је следеће:
1.
Предмет и процењена вредност јавне набавке
Предмет јавне набавке услуга –бр. 16/2019 – СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГЛОДАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АПАТИН - ДЕРАТИЗАЦИЈА
Назив и ознака из општег речника набавки ОРН: 90922000 – Сузбијање штеточина
Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
2.

На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

 „ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О. Батајнички друм 14.део бр.8, 11080 Земун

 Заједничка понуда:
„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад и
„ ПАСТЕРОВ ЗАВОД“ Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад

Неблаговремених понуда није било.
3.
Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга –бр. 16/2019 – СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГЛОДАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН - ДЕРАТИЗАЦИЈА донеће се применом критеријума „ економски најповољнија
понуда ".
4.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Начин примене методологије доделе пондера:

Ред.

Број

бр.

Елемент критеријума

пондера

1.

Понуђена цена – Ц

70

2.

Teхничко -технолошка предност – ТТП

20

3.

Квалитет кадрова - КК

10

СВЕ УКУПНО

100

Економски најповољнија понуда је она понуда која има највећи укупан број пондера на основу збира
пондера одређених за елемент критеријума. Укупан број пондера (УБП) израчунава се:

УБП = Ц+ ТП
1. Понуђена цена (Ц) – максималан број пондера је 70 пондера
Ц = ЦД
ЦД - понуђена цена код услуге сузбијања штетних глодара - дератизација. Максимални број
пондера је 70. Свака следећа понуђена цена добија за 1 пондер мање.

Ако је нека од понуђених цена неуобичеајено ниска, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама
затражиће се писмено образложење од таквог понуђача. У случају да извршена анализа датог
образложења не потврди понуђене цене, предметна понуда биће одбијена.

2. Технолошка предности (ТП) - максимални број пондера је 20 пондера
Код Технолошке предности (Тхлп =Тхлп1 + Тхлп2) максималан број пондера је: 20
Рангирање понуда по овом под елементу ће се извршити на следећи начин:
Тхлп1: Koришћење мамка за третман систематске дератизације чији је квалитет утврђен токсиколошким
и
екотоксиколошким
испитивањима
у
складу
са
принципима
лабораторије
добре
праксе.(GLP)..........................................................................................................................................12
пондера;
Тхлn2: Коришћење мамка у чијем саставу су квалитетни атрактанти, као што су: овсене пахуље, шећер
или рибље брашно................................................................................................................................8 пондера;
Докази о наведеном елементу критеријума које је понуђач у обавези да достави уз своју понуду су:

1) Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу о доказивању овог елемента критеријума којом
понуђач потврђује да ће користити наведене технолошке предности приликом извршења конкретног
уговора о јавној набавци. У прилогу ове конкурсне документације се налази образац те изјаве Образац
бр.13.
2) Документ о испитивању мамка од стране овлашћене лабораторије добре праксе.
3.) Сертификат лабораторије добре праксе (GLP)
4) Документ - Декларација произвођача или овлашћене институције којим се потврђује да се у саставу
мамка који ће бити коришћен налазе квалитетни атрактанти, као што су: овсене пахуље, шећер или
рибље брашно.

3. Квалитет кадрова (КК) – максималан број пондера је 10 пондера
КК = КК1 + КК2 + КК3
КК1: Уколико понуђач има ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197.
до 202. Закона о раду) са једног специјалисту паразитологије са лиценцом Лекарске коморе РС који
минимум 10 година искуства у раду са зоонозама као патогеним агенсима.) ................ за свако лице по 4
пондера;
КК2 Уколико понуђач има ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197.
до 202. Закона о раду) са једног специјалисту микробиологије са лиценцом Лекарске коморе РС који
минимум 10 година искуства у раду са зоонозама као патогеним агенсима.) .... за свако лице по 3
пондера;
КК3 Уколико понуђач има ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197.
до 202. Закона о раду) са једног специјалисту биологије који минимум 10 година искуства у раду са
зоонозама као патогеним агенсима.) ................ ......................................за свако лице по 3 пондера;
Докази о наведеном елементу критеријума које је понуђач у обавези да достави уз своју понуду су:
1) Копија М/МА образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених (за лица која су у радном
односу) или копија уговора о ангажовању (за лица која нису у радном односу) за КК1, КК2 И КК3;
2) Копија диплома (за специјалисту паразитологије, специјалисту микробилогије и специјалисту
биологије) за КК1, КК2 и КК3.
3) Копија лиценци Лекарске коморе РС за специјалисту паразитологије,специјалисту микробилогије.
4) Радна биографија за специјалисту паразитологије,специјалисту микробилогиј и специјалисту
биологије која потврђује да имају тражено искуство
Оцена понуде понуђача:
Заједничка понуда:„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад и
„ ПАСТЕРОВ ЗАВОД“ Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад

Понуђена цена – Ц=Цд = 70 пондера
Teхничко -технолошка предност – ТТП = 12+8=20 пондера

Квалитет кадрова – КК=4+3+3=10 пондера
УКУПАН БРОЈ пондера понуђача Заједничка понуда:„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000
Нови сад и „ ПАСТЕРОВ ЗАВОД“ Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад износи 100 .

5. Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: „ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О.
Батајнички друм 14.део бр.8, 11080 Земун
Комисија за јавну набавку је констатовала да понуда понуђача „ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О. Батајнички друм 14.део
бр.8, 11080 Земун прелази процењену вредност ове јавне набавке и као таква сматра се неприхватљивом.
Према Закону о јавним набавкама, по чл.3.ст.1.33 прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју
наручилац није одбио због због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
6. Ранг листа опозваних понуда: НЕМА
7. Назив понуђача коме се додељује уговор:
Заједничка понуда:
„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад и
„ ПАСТЕРОВ ЗАВОД“ Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад

На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)
дана од дана објављиваља Одлуке на Порталу јавних набавки, на начин предвиђен чланом 149. Закона.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
дипл.правник Недељко Вученовић

