Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
Број: 404-85/2020-II
Датум: 04.06.2020. године
Апатин
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Председник општине Апатин доноси:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор за јавну набавку услуга –бр. 17/2020 – УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА И УНИШТАВАЊА АМБРОЗИЈЕ
МЕХАНИЧКИМ И ХЕМИЈСКИМ ПУТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН, додељује се понуђачу

„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови Сад
Образложење
Наручилац Општина Апатин је спровела поступак јавне набавке услуга –бр. 17/2020 – УСЛУГЕ
СУЗБИЈАЊА И УНИШТАВАЊА
АМБРОЗИЈЕ МЕХАНИЧКИМ И ХЕМИЈСКИМ ПУТЕМ
НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН, а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-85/2020-II од
дана 12.05.2020. године.
У смислу члана 57. Закона, дана 21.05.2020. 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 01.06.2020.
године до 12,00 часова.
На основу јавног позива, благовремено су пристигле понуде следећих понуђача:

Број под којим је понуда
Р.бр.
Назив понуђача
заведена/број из интерне
доставне књиге
1. „ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О. Батајнички
404-85/2020-II-459
друм 14.део бр.8, 11080 Земун
2. „ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д.
404-85/2020-II-460
Приморска 76, 21000 Нови сад и

Датум и час пријема
01.06.2020.
11:34 часова
01.06.2020.
11:35 часова

Поступак отварања понуда вођен је дана 01.06.2020. године са почетком у 12,30 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. 404-85/2020-II , од дана 03.06.2020. године, констатовано
је следеће:

1.

Предмет и процењена вредност јавне набавке

Предмет јавне набавке услуга – бр. 17/2020 – УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА И УНИШТАВАЊА АМБРОЗИЈЕ

МЕХАНИЧКИМ И ХЕМИЈСКИМ ПУТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН
Назив и ознака из општег речника набавки:
ОРН: 90700000 - Услуге у области заштите животне средине
77312100 - Услуге уништавања корова
Процењена вредност јавне набавке:
1.670,000,00 динара без ПДВ-а
2. Укупно је пристигла 2 (две) понуде и то:

Назив понуђача: „ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О. Батајнички друм 14.део бр.8, 11080 Земун
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена: 1.884.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена: 2.260.800,00 динара са ПДВ-ом
Важење понуде не може бити краћи од 30 дана: 30 дана
Гаранција на утрошени материјал и пружену услугу не може бити краћа од 30 дана од дана пружене
услуге: 30 дана
Назив понуђача:
„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена: 1.668.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена: 2.001.600,00 динара са ПДВ-ом
Важење понуде не може бити краћи од 30 дана: 60 дана
Гаранција на утрошени материјал и пружену услугу не може бити краћа од 30 дана од дана пружене
услуге: 40 дана
Неблаговремених понуда није било.
Критеријум за доделу уговора за избор најповољније понуде за јавну набавку услуга бр.17/2020 –
УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА И УНИШТАВАЊА АМБРОЗИЈЕ МЕХАНИЧКИМ И ХЕМИЈСКИМ ПУТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН је „најнижа понуђена цена“.
3.

4.

Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 21000 Нови сад
Самостално подноси понуду.
Понуђена цена: 1.668.000,00 динара без ПДВ-а
Понуђена цена: 2.001.600,00 динара са ПДВ-ом
Важење понуде не може бити краћи од 30 дана: 60 дана
Гаранција на утрошени материјал и пружену услугу не може бити краћа од 30 дана од дана
пружене услуге: 40 дана
5. Ранг листа неприхватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
„ЕКО-САН ПЛУС“ Д.О.О. Батајнички друм 14.део бр.8, 11080 Земун
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Комисија за јавну набавку констатује 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. Назив понуђача коме се додељује уговор:

„ ЦИКЛОНИЗАЦИЈА“ а.д. Приморска 76, 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.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
МИЛАН ШКРБИЋ

