РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
01 Бр. 404-41/2019-03
Датум: 10. 07. 2019.
ВЛАСОТИНЦЕ

Назив наручиоца:

Општина Власотинце – ПИБ 101608258; МБ 07179588

Адреса:
Врста наручиоца:
Предмет јавне набавка:

Трг ослобођења број 12 – 16210 Власотинце
Орган државне управе – Локална самоуправа
Услуге – Чишћење дивљих депонија; ОРН: 90600000 – Чишћење
и санитарне услуге у градским и сеоским срединама и сродне услуге
Јавна набавка мале врености
Закључење уговора о јавној набавци
404-41/2019 од 21.06.2019. године
Зоран Миљковић, Е-mail адреса: miljkovic.zoran@gmail.com
Портал управе јавних набавки и сајт општине, 26.06.2019.

Врста поступка:
Циљ спровођења поступка:
Број одлуке:
Контакт:
Место и датум објављивања
позива за подношење понуда:
Датум

10. 07. 2019. године

Начелник општинске управе општине Власотинце, на основу члана 108. Закона о јавним
набавкама (даље: Закон), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 др. закон и 101/2016 - др. закон) и Статута Општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“,бр. 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-преч. текст), доноси,
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности, услуга
– услуге – Чишћење дивљих депонија – ЈН БР У-1.2.5/2019
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу
Перица Јовић предузетник АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб
чија је понуда број 161/19, од 04. 07. 2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-189/2019
од 05. 07. 2019. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија.
1. Предмет јавне набавке су услуге – Чишћење дивљих депонија
2. Назив и ознака из општег речника набавки:
90600000 – Чишћење и санитарне услуге у градским и сеоским срединама и сродне услуге.
Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: Број 404-41/2019-02 од 10.07.2019. године.
Образложење
Наручилац је дана 21.06.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, услуге – Чишћење дивљих депонија.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници
наручиоца дана 26.06.2019.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
од 07.07.2019. године, приступило стручној оцени понуда и сачињен је Извештај о стручној оцени
понуда број: 404-19/2019-02 од 10.07.2019. године који је наручилац усвојио.
1. Предмет јавне набавке су услуге – Чишћење дивљих депонија
Назив и ознака из општег речника набавки:
90600000 – Чишћење и санитарне услуге у градским и сеоским срединама и сродне услуге.
2. Јавна набавка услуга је евидентирана у Плану јавних набавки за 2019. годину, редни број
1.2.5/2019.
3. Финансијска средства за предметну јавну набавку обезбеђена у буџету општине Власотинце
Одлуком о буџету општине Власотинце за 2019. 01 број 06-9-1/2019. од 22.02.2019. године
(„Службени гласник града Лесковца“, број 6/19), Раздео 5 – Општинска управа, Програм 1102 –
Комуналне делатности, Пројекат 1102-025 – Чишћење дивљих депонија, функција 510 –
Управљање отпадом, позиција 78/1, економска класификација 425 – Текуће одржавање и
поправке..
4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи 1.666.667,00 РСД без ПДВ-а.
5. Основни подаци о понуђачима: Укупан број понуда је 2 (две).
Р. бр

Број под
којим је
понуда
заведена

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Датум пријема

Време
пријема

1

04-187

Г.Р. МИНЕКС ПЛУС, Стајковце

04.07.2019

11:33

2

04-189

Перица Јовић предузетник АБ КОП,
Власотинце, Орашачки пут бб

05.07.2019

12:35

Понуде појединачно:
Р. Б.

1

Број под
којим је
понуда
заведена

04-187

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Г.Р. МИНЕКС ПЛУС, Стајковце

Датум
пријема

Час
пријема

04.07.2019

11:33

Датум
пријема

Час
пријема

05.07.2019

12:35

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 1.266.250,00 динара
Рок важења понуде: 75 дана

Р. Б.

2

Број под
којим је
понуда
заведена

04-189

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Перица Јовић предузетник АБ КОП, Власотинце,
Орашачки пут бб

Понуда поднета: самостално
Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 989.800,00 динара
Рок важења понуде: 60 дана

6. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно.
Нема
7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Нема

8. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: није било понуда са неуобичајено ниском ценом.
9. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење
једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди
конкуренција у поступку: било је више понуда од једне.
10. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који су
узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност: нема
неодговарајућих или неприхватљивих понуда.
11. Критеријум за доделу уговора: Примена критеријума „Најнижа понуђена цена“.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Редни
број на
ранг
листи
1.
2.

Назив понуђача

Понуђена цена
без ПДВ

Перица Јовић предузетник АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб
Г.Р. МИНЕКС ПЛУС, Стајковце

989.800,00 динара
1.266.250,00 динара

14. Понуђач коме се додељјује уговор:
Назив/име понуђача
Перица Јовић предузетник АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб

Понуђена цена
у динарима без
ПДВ-а
989.800,00

15. Подизвођач: Нема.
ОБАВЕШТЕЊЕ
Како ниједан од понуђача (заинтересованих лица) није уложио захтев за заштиту законитости којом
се оспорава садржај конкурсне документације у року од 5 дана пре истека рока за подношење
понуда и ако су им били познати разлози за његово подношење члана 149. ст. 3. и ст. 10. Закона о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) комисија је оценила да је најповољнији понуђач –
Перица Јовић предузетник АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб.
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 се подноси Наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,.
Доставити:

ПОТПИС НАЧЕЛНИКА

Марјан Станковић
-На Порталу јавних набавки и сајту општине
____________________________

