ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ“
Бр: __141-04/2018-08__
Дана: _14.03.2018.__
Хајдук Вељкова бр.2
БЕЛА ЦРКВА
На основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и
Извештаја о стручној оцени понуда бр. 141-04/2018-07 од 14.03.2018 год. ВД директора Милица
Витомиров, доноси:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 3/2018
„Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса и третман власничких паса и мачака са
територије општине Бела Црква“
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :
По партији 1 :
Понуђачу - Ветеринарска станица Бела Црква ДОО, ул. Војске Југославије бр.86 из Беле
Цркве, који је поднео понуду бр. 208-01/2018, са оствареним бројем пондера 100. Са роком
важења понуде 60 дана и роком плаћања 45 дана. Понуђач није у систему ПДВ-а.
По партији 2 :
Понуђачу - Анђелија Стевановић предузетник Радња за чишћење објеката и остале услуге
у пољопривреди „Авенија МБ“, ул. Марка Орешковића 44, Београд, понуда бр. 211-01/2018,
са оствареним бројем пондера 100. Са роком важења понуде 180 дана и роком плаћања 45
дана.
Образложење
1) Подаци о јавној набавци
1. Предмет јавне набавке, број ЈН МВ 3/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности услуга за „Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса и третман
власничких паса и мачака са територије општине Бела Црква“, по ознaци из општег
речникa јaвних нaбaвки под шифром: 98380000.
Предмет јaвне нaбaвке је подењен је на целине (партије) сходно врсти и типу потребних услуга и
то:
Партија1.– Третман власничких паса и мачака са територије општине Бела Црква.
Партија 2. – Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса са територије општине Бела Црква.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 19.02.2018 год. Рок за
подношење понуда био је 21 дан од дана објављивања позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, односно до 12.03.2018 год. до 12 часова. Понуде су отваране јавно, одмах по
истеку рока за подношење понуда у 12:30 часова 12.03.2018 год. и о истом сачињен је Записник о
отварању понуда бр.141-04/2018-06 од 12.03.2018 год.
Отварање понуда водио је председник комисије за јавне набавке Александра Петровић уз
чланове комисије Смиљане Јовановић и Ировић Шимана.

Јавном отварању понуда присуствовали су следећи представници понуђача:
1. Душан Трипковић као представник понуђача Анђелија Стевановић предузетник Радња за
чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“ из Београда уз
пуномоћје бр.142/18
2. Ирена Петровић као представник понуђача Ветеринарска станица Бела Црква, директор.
3. Николић Наташа као представник понуђача ЈКП“Други октобар“ из Вршца уз пуномоћје
бр. 08-47/2018-3
Примедаба на отварању понуда није било.
2) Процењена вредност јавне набавке
Процењенa вредност јaвне нaбaвке, у укупном износу без ПДВ-a, износи
односно вредност по партијама је:

1.858.000,00дин.,

Партија1.– Третман власничких паса и мачака са територије општине Бела Црква износи
375.000,00дин.
Партија 2. – Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса са територије општине Бела Црква
износи 1.483.000,00дин.
(Вредности су дате без ПДВ-а).
3) Подаци о понуђачима
У поступку су учествовала три понуђача, који су поднели:
1.Понуда бр. 208-01/2018 од 12.03.2018 год., понуђач Ветеринарска станица Бела Црква ДОО,
Војске Југославије бр.86, Бела Црква, понуду су предали лично у 8:15 часова.
2. Понуда бр. 210-01/2018 од 12.03.2018 год., понуђач ЈКП“Други октобар“Вршац, Стевана
Немање 26, Вршац, понуду су предали лично у 11:28.
3. Понуда бр. 211-01/2018 од 12.03.2018 год., понуђач Анђелија Стевановић предузетник Радња
за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“, ул. Марка Орешковића 44,
Београд, понуду су предали лично у 11:30 часова.
4) Оцена понуда
Укупно су поднете три понуде.
Понуда су благовремене, комисијски су отворене и приступа се оцењивању:
1. Оцена понуде бр.208-01/2018 понуђача Ветеринарска станица Бела Црква ДОО из
Беле Цркве
У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:
Понуђач испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у складу са чланом
75 тачка 1-4 ЗЈН. и начину доказивања испуњености услова у складу са чланом 77. Став 1. ЗЈН.

Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом прописане
доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су дефинисани у
конкурсној документацији.
У складу са наведеним, Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из члана 106
ЗЈН.
Понуда је поднета за партију 1.
Понуда бр. 208-01/2018 оцењена је као прихватљива понуда, односно благовремена је, наручилац
исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке (Члан 3
став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понуђач није у систему ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора за обе партије је економски најповољнија понуда, а елемент
критеријума по свакој партији је најнижа понуђена јединична цена без ПДВ-а по свакој позицији.
Понуђач је за рок важења понуде понудио 60 дана. За рок плаћања 45 дана.
Вредновање понудe за партију 1:
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА – Најнижа понуђена јединична цена
Јединичне цене без ПДВ-а по свакој позицији бодују се према учешћу услуга у укупној цени
понуде, на следећи начин:

ОПп- остварено пондера по позицији, заокружује се на две децимале
НЦп-најнижа понуђена јединична цена по позицији
Цпкп- јединична цена по позицији која се пореди
БПп- максималан број пондера по позицији
ОЗПП = ОПп1 + ОПп2+Oпп3+ОПп4+ОПп5+ОПп6+ОПп7+ОПп8
ОЗПП- Остварени збир пондера по понуђачу
ОПп1- Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 1
ОПп2-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 2
ОПп3-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 3
ОПп4-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 4
ОПп5-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 5
ОПп6-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 6
ОПп7-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 7
ОПп8-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 8
За сваког понуђача вреднују се позиције и утврђује се укупан број остварених пондера, а то је
збир остварених пондера за све позиције.
Ранг листа формира се тако што на прво место комисија рангира понуду која у збиру оствари
највише пондера, а остале понуде рангирају се у опадајућем низу од највишег ка нижем до
најнижег.
ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА:

Позиција 1
Позиција 2

Позиција 3

Ред. бр. Опис позиције

Јед. мере

Број пондера

Третман власничких јединки
ПСИ
1.
2.

3.

П
С
И

4.

Вакцинисање паса против беснила које јединка
имају чип и пасош
Стерилизација мушких јединки (клинички јединка
преглед са постоперативним третманом и
давањем одговарајуће терапије)

3

Стерилизација женки (клинички преглед са јединка
постоперативним третманом и давањем
одговарајуће терапије)

20

Обележавање - чиповање паса (издавање јединка
пасоша) са вакцином против беснила

19

13

МАЧКЕ
Вакцинисање мачака против беснила које
имају чип и пасош
Стерилизација мушких јединки (клинички
6.
М преглед са постоперативним третманом и
А давањем одговарајуће терапије)
Ч Стерилизација женки (клинички преглед са
К постоперативним третманом и давањем
7.
Е одговарајуће терапије)
Обележавање
чиповање
мачака
8.
(издавање пасоша) са вакцином против
беснила
Позиција 4
5.

Позиција 5
Позиција 6
Позиција 7
Позиција 8

Понуђач је понудио следеће јединичне цене:

јединка

3

јединка

10

јединка

13

јединка

19

Партија 1

Третман власничких паса и мачака са територије општине Бела
Црква

Позиција

Јединица Јединична
мере
цена
(без ПДВ-а)

Јединична
цена
(са ПДВ-ом)

ПСИ
1.

2.

3.

П
С
И

4.

5.

7.

МАЧКЕ

6.

8.

јединка
Вакцинисање паса против
беснила које имају чип и пасош
јединка
Стерилизација мушких
јединки (клинички преглед са
постоперативним третманом и
давањем одговарајуће терапије)
јединка
Стерилизација женки
(клинички преглед са
постоперативним третманом и
давањем одговарајуће терапије)
јединка
Обележавање - чиповање паса
(издавање пасоша) са
вакцином против беснила
МАЧКЕ

1000,00

1000,00

2000,00

2000,00

3000,00

3000,00

1400,00

1400,00

јединка

1000,00

1000,00

јединка

1500,00

1500,00

јединка

2000,00

2000,00

јединка

1400,00

1400,00

Вакцинисање мачака против
беснила које имају чип и пасош
Стерилизација мушких
јединки (клинички преглед са
постоперативним третманом и
давањем одговарајуће терапије)
Стерилизација женки
(клинички преглед са
постоперативним третманом и
давањем одговарајуће терапије)
Обележавање - чиповање
мачака (издавање пасоша) са
вакцином против беснила

Позиција 1

ОПп1= 1000,00дин X 3 =3 пондера
1000,00дин

Позиција 2

ОПп2= 2000,00дин X 13 = 13 пондера
2000,00дин

Позиција 3

ОПп3= 3000,00дин X 20 = 20 пондера
3000,00дин

Позиција 4

ОПп4= 1400,00дин X 19 = 19 пондера
1400,00дин

Позиција 5

ОПп5 = 1000,00дин X 3 = 3 пондера
1000,00дин

Позиција 6

ОПп6 = 1500,00дин X 10 = 10 пондера
1500,00дин

Позиција 7

ОПп7 = 2000,00дин X 13= 13 пондера
2000,00дин

Позиција 8

ОПп8 = 1400,00дин X 19 = 19 пондера
1400,00дин

ОЗПП = 3+13+20+19+3+10+13+19 =100 пондера

2. Оцена понуде бр. 210-01/2018 од 12.03.2018 год., понуђача ЈКП“Други октобар“Вршац
У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:
Понуђач испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у складу са чланом
75 тачка 1-4 ЗЈН. и начину доказивања испуњености услова у складу са чланом 77. Став 1. ЗЈН.
Извршен је увид у регистар понуђача на сајту АПР-а и утврђено је да је понуђач уписан у
регистар понуђача са статусом Активан на дан провере – Решење о упису БПН 3302/2016од
02.12.2016год, дакле понуђач испуњава обавезне услове ускладу са чланом 75.тачка од 1-4 ЗЈН.
Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом прописане
доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су дефинисани у
конкурсној документацији.
У складу са наведеним, Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из члана 106
ЗЈН.
Понуда је поднета за партију 2.
Понуда бр. 210-01/2018 оцењена је као прихватљива понуда, односно благовремена је, наручилац
исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке (Члан 3
став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понуђач је за рок важења понуде понудио 61 дана, за рок плаћања 30 дана.
Вредновање понуда за партију 2:
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА – Најнижа понуђена јединична цена
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Ранг листа формира се тако што на прво место комисија рангира понуду са понуђеном
најнижом укупном ценом , а остале понуде рангирају се у растућем низу од најниже ка
вишим.
Јединичне цене без ПДВ-а по свакој позицији бодују се према учешћу услуга у укупној цени
понуде, на следећи начин:

ОПп- остварено пондера по позицији, заокружује се на две децимале
НЦп-најнижа понуђена јединична цена по позицији
Цпкп- јединична цена по позицији која се пореди

БПп- максималан број пондера по позицији
ОЗПП
ОПп1 + ОПп2
ОЗПП- Остварени збир пондера по понуђачу
ОПп1- Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 1
ОПп2-Остварено пондера по конкретном понуђачу по позицији 2
За сваког понуђача вреднују се позиције и утврђује се укупан број остварених пондера, а то је
збир остварених пондера за све позиције.
Ранг листа формира се тако што на прво место комисија рангира понуду која у збиру оствари
највише пондера, а остале понуде рангирају се у опадајућем низу од највишег ка нижем до
најнижег.
ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДЕ:

Позиција 1

Позиција 2

Збир бодова по свим позицијама по свакој оцењиваној (вреднованој) понуди.
ОЗПП=

Позиција
1. Хватање, превоз,збрињавање и враћање
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом и
алатом), смештај у прихватилиште (старање
о животињама), ветеринарску негу
(третирање од екто/ендо паразита и друго
неопходно лечење по оцени ветеринара,
употребу медикамената), вакцинисање,
чиповање, стерилизацију, обележавање
ушним маркицама, враћање на локацију.
- - (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединка))
2. Хватање, превоз и еутаназија
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом и
алатом),рад ветеринара
- у складу са Законом о добробити
животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009).
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу

Број пондера

90

10

(јединка))
Понуђач је понудио следеће јединичне цене:
Партија 2

Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса са територије
општине Бела Црква

Позиција

1.

2.

Хватање, превоз,збрињавање и враћање
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом
и алатом), смештај у прихватилиште
(старање о животињама), ветеринарску
негу (третирање од екто/ендо паразита и
друго неопходно лечење по оцени
ветеринара, употребу медикамената),
вакцинисање, чиповање, стерилизацију,
обележавање ушним маркицама, враћање
на локацију.
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединки))
Хватање, превоз и еутаназија
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом
и алатом),рад ветеринара
- у складу са Законом о добробити
животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009).
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединки))

Јединица
мере

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Јединична
цена
(са ПДВ-ом)

15.330,00

18.396,00

8.630,00

10.356,00

јединка

јединка

ОПп1= 6.900,00дин X 90= 40,51 пондера
15.330,00дин
ОПп2=1.000,00дин X 10=1,16 пондера
8.630,00дин

ОЗПП = 40,51+1,16 = 41,67 пондера
3. Оцена понуде бр. 211-01/2018 понуђача Радња за чишћење објеката и остале услуге у
пољопривреди „Авенија МБ“ из Београда

У поступку оцене Понуде комисија је констатовала следеће:
Понуђач испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у складу са чланом
75 тачка 1-4 ЗЈН. и начину доказивања испуњености услова у складу са чланом 77. Став 1. ЗЈН.
Даљом провером утврђено је да је понуђач доставио све, конкурсном документацијом прописане
доказе испуњености додатних услова и осталих захтева наручиоца који су дефинисани у
конкурсној документацији.
У складу са наведеним, Комисија је оценила да понуда не садржи битне недостатке из члана 106
ЗЈН.
Понуда је поднета за партију 2.
Понуда бр. 211-01/2018 оцењена је као прихватљива понуда, односно благовремена је, наручилац
исту није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке (Члан 3
став 1 тачка 33 ЗЈН).
Понуђач је за рок важења понуде понудио 180 дана. За рок плаћања 45 дана.
ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДЕ:

Позиција 1

Позиција 2

Збир бодова по свим позицијама по свакој оцењиваној (вреднованој) понуди.
ОЗПП=

Позиција
3. Хватање, превоз,збрињавање и враћање
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом и
алатом), смештај у прихватилиште (старање
о животињама), ветеринарску негу
(третирање од екто/ендо паразита и друго
неопходно лечење по оцени ветеринара,
употребу медикамената), вакцинисање,
чиповање, стерилизацију, обележавање
ушним маркицама, враћање на локацију.
- - (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединка))
4. Хватање, превоз и еутаназија
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом и
алатом),рад ветеринара
- у складу са Законом о добробити
животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009).
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да

Број пондера

90

10

укалкулише у понуђену цену по псу
(јединка))
Понуђач је понудио следеће јединичне цене:
Партија 2

Хватање, превоз и збрињавање напуштених паса са територије
општине Бела Црква

Позиција

1.

2.

Хватање, превоз,збрињавање и враћање
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом
и алатом), смештај у прихватилиште
(старање о животињама), ветеринарску
негу (третирање од екто/ендо паразита и
друго неопходно лечење по оцени
ветеринара, употребу медикамената),
вакцинисање, чиповање, стерилизацију,
обележавање ушним маркицама, враћање
на локацију.
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединки))
Хватање, превоз и еутаназија
напуштених паса - укључује хватање паса
(од стране обучене екипе за вршење
предметних услуга, са наменским возилом
и алатом),рад ветеринара
- у складу са Законом о добробити
животиња („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009).
- (све трошкове који могу да се јаве током
реализације услуге понуђач је обавезан да
укалкулише у понуђену цену по псу
(јединки))

Јединица
мере

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Јединична
цена
(са ПДВ-ом)

6.900,00

8.280,00

1000,00

1.200,00

јединка

јединка

ОПп1= 6900,00дин X 90= 90 пондера
6900,00дин
ОПп2=1000,00дин X 10= 10 пондера
1000,00дин

ОЗПП = 90+10 = 100 пондера
5) Рангирање понуда
Критеријум за доделу уговора за обе партије је економски најповољнија понуда.

Ранг листа формира се по свакој партији тако што на прво место комисија рангира понуду која
оствари највише бодова, а остале понуде рангирају се у опадајућем низу од највишег ка нижем до
најнижег.
У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера Наручилац ће изабрати и
уговор доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања, у распону од минималног рока 30
дана, до максималног рока од 45 дана.
Уколико две понуде буду и након примене резерног критеријума за доделу уговора вредноване
идентично, наручилац ће уговор доделити „жребањем“ у присуству свих понуђача чије су понуде
исто вредноване.
Жребање се обавља извлачењем цедуља, на једној цедуљи у припреми за жребање уписују се 1.
(прво место), а на другој 2. (друго место). Заинтересовани понуђачи се договоре ко ће да извлачи
цедуљу. Цедуљу која остаје члан комисије даје другом понуђачу. Понуђачи отварају цедуље и
саопштавају код кога је број 1. Тај понуђач се у ранг листу уписује као прворангирани. О току
жребања се сачињава белешка, која је саставни део Извештаја о стручној оцени понуда.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
За ПАРТИЈУ 1:
1.Понуда бр. 208-01/2018, понуђача Ветеринарска станица Бела Црква ДОО из Беле Цркве, са
бројем пондера 100.
За ПАРТИЈУ 2:
1. Понуда бр. 211-01/2018, понуђача Анђелија Стевановић предузетник Радња за чишћење
објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“, из Београда, са оствареним бројем
пондера 100.
2. Понуда бр.210-01/2018 понуђача ЈКП“Други октобар“, Вршац, са оствареним бројем пондера
41,67.
На основу спроведене стручне оцене понуда, комисија констатује да су се стекли услови за
доделу уговора.
Комисија констатује:
Да је најповољнију понуду за партију 1 поднео понуђач Ветеринарска станица Бела Црква
ДОО, из Беле Цркве, и препоручује одговорном лицу наручиоца да изабере понуду заведену
под бројем 208-01/2018, као најповољнију и додели уговор:
Понуђачу:
Ветеринарска станица Бела Црква ДОО, ул. Војске Југославије бр.86 из Беле Цркве, који је
поднео понуду бр. 208-01/2018, са оствареним бројем пондера 100:
Да је најповољнију понуду за партију 2 поднео понуђач Радња за чишћење објеката и
остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“ из Београда, и препоручује одговорном лицу
наручиоца да изабере понуду заведену под бројем 211-01/2018 као најповољнију и додели
уговор:

Понуђачу:
Радња за чишћење објеката и остале услуге у пољопривреди „Авенија МБ“, ул. Марка
Орешковића бр.44, који је поднео понуду бр. 211-01/2018 са оствареним бројем пондера 100;
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке, и донео Одлуку о додели
уговора 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 на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ВД ДИРЕКТОРА
_______________________
Милица Витомиров

