
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ГРАД  КРАЈБЕВО  
ГРАДСКА  УПРАВА  
Број: 631/19 
Датум: 05.04.2019. године  
Трг  Јована  Сарића  1 
Краљево  

На  оенову  члана  108. 3акона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС", број  124/12, 
14/15 и  68/15) члана  46. и  54. Правилника  о  ближем  уређивању  поетупка  јавне  набавке  и  
набавке  на  које  се  не  примењује  Закон  о  јавним  набавкама  у  Градској  управи  града  Краљева, 
број  3805/15 од  31.12.2015. године  и  Извештаја  о  етручној  оцени  понуда  Комиеије  за  јавне  
набавке  број  404-16-5/19-VII од  04.04.2019. године, 

начелник  Градеке  управе  града  Краљева, као  одговорно  лице  наручиоца, доноси: 

ОДЛУКУ  
о  додели  уговора  

Градска  управа  града  Краљева, као  наручилац, у  поетупку  јавне  набавке  мале  вредноети, 
набавка  услуге  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  територије  града  Краљева, за  потребе  
буџетеког  Фонда  за  заштиту  животне  средине  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца, ЈН  
број  404-16/19-VII ДОДЕЈbУЈЕ  Уговор  о  јавној  набавци  најп0в0љнијем  понуђачу  по  
критеријуму  најниже  понуђене  цене  ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 3емун, 
ПИБ  100013964, матични  број  07428812, текући  рачун  број  160-95671-86 код  Banka Intesa AD 
као  ноеилац  поела  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  3авод  за  дезинфекцију, 
дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 3емун, ПИБ  
103267955, матични  број  17538985, заведена  код  понуђача  под  бројем  ZP-01-19056 од  
01.04.2019. године  а  код  Наручиоца  под  бројем  ЈН  404-16-1/19-VII за  укупно  понуђену  цену  
услуге  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  територије  града  Краљева, за  потребе  буџетеког  
Фонда  за  заштиту  животне  средине  Градеке  управе  града  Краљева  као  наручиоца, са  свим  
трошковима  од  1.176.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  1.411.200,00 динара  са  ПДВ-ом, 
понуђеним  роком  извршења  услуге  закључно  са  30. еептембром  2019. године  и  понуђеним  
роком  плаћања  од  30 (тридесет) дана  од  дана  пријема  неспорне, исправне, потпиеане  и  оверене  
фактуре-рачуна. 

Образложење  

Наручилац  Грацека  управа  града  Краљева  је  дана  20.03.2019. године  донео  Одлуку  број  
514/19 о  покретању  поетупка  јавне  набавке  мале  вредноети, ЈН  број  404-16/19-VII набавка  
услуге  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  територије  града  Краљева, за  потребе  буцетског  
Фонда  за  заштиту  животне  средине  Градеке  управе  града  Краљева  као  наручиоца  и  донео  
Решење  о  образовању  Комиеије  за  јавну  набавку  број  515/19. 3а  наведену  јавну  набавку  
Наручилац  је  дана  26.03.2019. године  објавио  Позив  за  подношење  понуда  са  Конкуреном  
документацијом  на  Порталујавних  набавки  и  на  еајту  града  Краљева. 

До  истека  рока  за  подношење  понуда  дана  02.04.2019. године  до  1100  часова  на  адрееу  
наручиоца  поднете  су  укупно  3 (три) понуде  и  то  понуда  понуђача  ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  
Копитара  66, 11 080 3емун  као  носилац  поела  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  
Завод  за  дезинфекцију, дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", улица  Јернеја  Копитара  66, 11 
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080 Земун, Привредно  друштво  за  санитарно  еколошку  заштиту, дезинфекцију, дезинсекцију  
као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  дератизацију  "ДЕ-МУС" доо, 
улица  Галовачка  12, Београд-Сурчин  као  носилац  посла  П.Д. "СИНИТРА  ЈТЈТЈТ," доо, улица  
Кнеза  Михајла  79, Ваљево  и  Радња  за  дезинфекцију  објеката  и  уништавање  штеточина  
„AVENIJA MBNS1", улица  НОВО  СЕЛО  826, 36210 Врњачка  Бања. 

Након  спроведеног  поступка  отварања  понуда  дана  03.04.2019. године, Комисија  за  јавну  
набавку  сачинилаје  Записник  о  отварању  понуда  број  404-16-4/19-VII након  чегаје  приступила  
стручној  оцени  понуде  сачинивши  извештај  о  истом. 
У  Извештају  о  стручној  оцени  понуда  број  404-16-5/19-VII од  04.04.2019. године, Комисија  

за  јавну  набавку  ј  е  констатовала  следеће  чињенично  стање: 

1. Врста  предметајавне  набавке: набавка  услуге. 
2. Подаци  ојавној  набавци: 

3. Подаци  о  наручиоцу  са  којим  се  заједнички  спроводи  поступак  јавне  набавке  (у  складу  са  
чланом  50. Закона): 
Наручилац  спроводи  поступакјавне  набавке  самостално. 

4. Основни  подаци  о  понуђачима  и  понудама: 

Услуга  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  

Предметјавне  набавке
територије  града  Краљева, за  потребе  буцетског  
Фонда  за  заштиту  животне  средине  Градске  
управе  града  Краљева  као  наручиоца  

Редни  број  јавне  набавке ЈН  404-16/19-VII 

Износ  планираних  средстава  зајавну  набавку  
на  годишњем  нивоу

1.666.667,00 динара  без  ПДВ-а  

Раздео  5-Градска  управа, Глава  О3-буџетски  
фонд  за  заштиту  жовотне  средине, Програм  
0401-заштита  животне  средине  (Програм  6), 
Функционална  класификација  560-заштита  
животне  средине  неквалификована  на  другом  
месту, Програмска  активност/Пројекат  0001- 
управљање  заштитом  животне  средине, 

Подаци  о  апропријацији  у  буџету,
Позиција  180, економска  класификација  424000 

односно  финансијском  плану
- Специјализоване  услуге, Одлуке  о  буџету  
града  Краљева  за  2019. годину  („Службени  лист  
града  Краљева", број  32/18), конто  424611- 
уништавање  амброзије-услуге  очувања  животне  
средине, Финансијског  плана  извршења  буџета  
града  Краљева  за  2019. годину  за  буџетског  
корисника  Градску  управу  града  Краљева  

Процењена  вредностјавне  набавке  без  ПДВ-а 1.666.667,00 динара  

Вредност  уговора  о  јавној  набавци  без  ПДВ-а 1.176.000,00 динара  

Вредност  уговора  о  јавној  набавци  са  ПДВ-ом 1.411.200,00 динара  

Евентуална  одступања  од  планајавних  набавки  
Нема  одступања  од  Планајавних  набавки  са  образложењем  
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5. Називи, одноено  имена  понуђача  чије  еу  понуде  одбијене  и  разлози  за  њихово  одбијање: 

б. Детаљно  образложење  начина  утврђивања  неуобичајено  ниске  цене, ако  је  иета  разлог  одбијања  
понуде  еаглаено  члано  92. 3акона  о  јавним  набавкама. 
Није  поднета  ниједна  понуда  која  би  еадржала  неуобичајено  ниеку  цену. 

7. Критеријум  за  оцењивање  понуде: 
Критеријум  за  оцењивање  понуде  је  најнижа  понуђена  цена. 
Ранг  лиета  понуђача  применом  критеријума  најнижа  понуђена  цена  без  ПДВ-а: 

Назив/име  понуђача
Број  под  којим  је Датум  и  час  пријема  понуде  
понуда  заведена  

ВИСАН" доо, улица  Јернеја  Копитара  
66, 11 080 3емун  као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  еа  чланом  групе 

 404-16-1/19-VII
дана  03.04.2019. године  у  0940 

понуђача  3авод  за  дезинфекцију, чаеова  
дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", 
улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 3емун  
Привредно  друштво  за  еанитарно  
еколошку  заштиту, дезинфекцију, 
дезинсекцију  као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  еа 

 ~~ 
чланом 

 ~~ 
групе 

 404-16-2/19-VII
дана  03.04.2019. године  у  1021 

понуђача  дератизацију  ДЕ-МУС  доо, чаеова  
улица  Галовачка  12, Београд-Сурчин  као  
носилац  посла  П.Д. "СИНИТРА  ДДД" доо, 
улица  Кнеза  Михајла  79, Ва.љево  
Радња  за  дезинфекцију  објеката  и  
уништавање штеточина

„AVENIJA 404-16-3/19-VII
дана  03.04.2019. године  у  1040 

MBNS 1, улица  НОВО  СЕЛО  826, 36210 чаеова  
Врњачка  Бања  

Назив/име  понуђача  чијаје Разлози  одбијања  понуде Понуђена  цена  без  ПДВ-а  
понуда  одбијена  

/ 

Назив/име  понуђача Понуђена  цена  (без  ПДВ-а) 
ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  Копитара  66, 
11 080 3емун  као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  еа  чланом  групе  

1• понуђача 3авод за дезинфекцију, 1.176.000,00 динара  

дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", 

улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 3емун  
Привредно  друштво  за  еанитарно  
еколошку заштиту, дезинфекцију, 
дезинсекцију  као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  еа  чланом  групе  

2• понуђача  дератизацију  "ДЕ-МУС" доо, 1.250.000,00 динара  

улица  Галовачка  12, Београд-Сурчин  као  
носилац  посла  П.Д. "СИНИТРА  ДДД" доо, 
улица  Кнеза  Михајла  79, Ваљево  
Радња  за  дезинфекцију  објеката  и  

3, уништавање штеточина „AVENIJA 1.350.000,00 динара  (није  у  еистему  ПДВ-а) 
MBNS 1", улица  НОВО  СЕЛО  826, 36210 
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Врњачка  Бања  

8. Назив/име  понуђача  коме  ее  д0дељује  уговор: 
Комиеија  за  јавну  набавку  је  у  фази  етручне  оцене  поднетих  понуда  изршила  проверу  

приложених  доказа  и  документације  понуђача  у  погледу  потпуности  и  иеправности  достављених  
доказа  о  иепуњеноети  пропиеаних  обавезних  услова  за  учешће  у  поетупку  јавне  набавке  из  члана  
75. Закона  о  јавним  набавкама, проверу  доетављених  доказа  о  испуњеноети  тражених  додатних  
уелова  из  члана  76. Закона  о  јавним  набавкама  у  погледу  траженог  пословног, кадровског  и  
техничког  капацитета  понуђача, проверу  иеправноети  достављених  средстава  финансјеког  
обезбеђења, урадила  рачунеку  проверу  поднетих  понуда  у  погледу  јединичних  и  укупне  цене  
радова  у  поднетим  понудама  и  понуђених  рокова, теје  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  
чињеничниг  стања  констатовала  еледеће: да  су  понуде  понуђача  ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  
Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  100013964, матични  број  07428812, текући  рачун  број  160-95671-
86 код  Banka Intesa AD као  ноеилац  поела  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  Завод  за  
дезинфекцију, дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, 
ПИБ  103267955, матични  број  17538985, Привредно  друштво  за  еанитарно  еколошку  заштиту, 
дезинфекцију, дезинсекцију  и  дератизацију  "ДЕ-МУС" доо, улица  Галовачка  12, Београд-Сурчин, 
ПИБ  10 1972 145, матични  број  06453 98 8, текући  рачун  број  1 70-3 00 1 7984000-40 код  Uni Credit 
банке  као  ноеилац  поела  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  П.Д. "СИНИТРА  ДДД" 
доо, улица  Кнеза  Михајла  79, Ваљево, ПИБ  107498536, матични  број  20815094 и  Радња  за  
дезинфекцију  објеката  и  уништавање  штеточина  „AVENIJA MBNS1", улица  НОВО  СЕЛО  826 из  
Врњачке  Бање,ПИБ  108212904, Матични  број  63295159, текућu рачун  број  155-29583-16 код  Ha1k 
Bank одговарају5е  и  прихватљиве. 

Комиеија  за  јавну  набавку  након  потпуног  и  правилно  утврђеног  чињеничног  стања  предлаже  
Наручиоцу  избор  најповољније  понуде  по  критеријуму  најниже  понуђене  цене  од  понуђача  
ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  100013964, матични  број  07428812, 
текуl-iи  рачун  број  160-9567 1-86 код  Banka Intesa AD као  ноеилац  поела  у  заједничкој  понуди  са  
чланом  групе  понуђача  Завод  за  дезинфекцију, дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", улица  
Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  103267955, матични  број  17538985 заведена  код  понуђача  
под  бројем  ZP-01-19056 од  01.04.2019. године  а  код  Наручиоца  под  бројем  ЈН  404-16-1/19-VII за  
укупно  понуђену  цену  услуге  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  територије  града  Краљева, за  
потребе  буџетеког  Фонда  за  заштиту  животне  ередине  Градске  управе  града  Краљева  као  
наручиоца, са  свим  трошковима  од  1.176.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  1.411.200,00 динара  
са  ПДВ-ом, понуђеним  роком  извршења  услуге  закључно  са  30. септембром  2019. године  и  
понуђеним  роком  плаћања  од  30 (тридееет) дана  од  дана  пријема  неепорне, исправне, потписане  и  
оверене  фактуре-рачуна. 

9. Изабрани  понуђач  ВИСАН" доо, улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  100013964, 
матични  број  07428812, текуl•iи  рачун  број  160-95671-86 код  Banka Intesa AD као  носилац  посла  
извршава  набавку  као  заједничку  са  чланом  групе  понуђача  Завод  за  дезинфекцију, дезинсекцију  и  
дератизацију  „ВИСАН", улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  103267955, матични  број  
17538985, на  основу  Споразума  закљученог  у  Беоrраду  број  19042 одноено  број  01-19042 од  
01.04.2019. године  без  подизвођача. 

10. Начелник  Градске  управе  града  Краљева  као  одговорно  лице  Наручиоца, прихватио  је  предлог  
Комиеије  за  јавну  набавку  о  избору  најповољније  понуде  у  поетупку  јавне  набавке  мале  
вредности, ЈН  број  404-16/19-VII набавке  услуге  уништавања  амброзије  на  урбаном  делу  
територије  града  Краљева, за  потребе  буџетског  Фонда  за  заштиту  животне  ередине  Градске  
управе  града  Краљева  као  наручиоца  и  доделио  уговор  најповољнијем  понуђачу  применом  
критеријума  најниже  понуђене  цене: понуђачу  ВИСАН" ДОО, улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 
Земун, ПИБ  100013964, матични  број  07428812, текуl~iи  рачун  број160-95671-86 код  Banka Intesa 
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. , - • . . . .. Г.. 

  

AD као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  чланом  групе  понуђача  Завод  за  дезинфекцију, 
дезинсекцију  и  дератизацију  „ВИСАН", улица  Јернеја  Копитара  66, 11 080 Земун, ПИБ  103267955, 
матични  број  17538985 заведена  код  понуђача  под  бројем  ZP-01-19056 од  01.04.2019. године  а  код  
Наручиоца  под  бројем  ЈН  404-16-1/19-VII за  укупно  понуђену  цену  услуге  уништавања  амброзије  
на  урбаном  делу  територије  града  Краљева, за  потребе  буџетског  Фонда  за  заштиту  животне  
средине  Градске  управе  града  Краљева  као  наручиоца, са  свим  трошковима  од  1.176.000,00 
динара  без  ПДВ-а, односно  1.411.200,00 динара  са  ПДВ-ом, понуђеним  роком  извршења  услуге  
закључно  са  30. септембром  2019. године  и  понуђеним  роком  плаћања  од  30 (тридесет) дана  од  
дана  пријема  неспорне, исправне, потписане  и  оверене  фактуре-рачуна. 

11. Одлуку  обј  авити  на  Порталу  ЈН  и  сајту  града  Краљева, доставити  уз  предмет  ј  авне  набавке  и  
архиви  наручиоца. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ: Против  ове  Одлуке  понуђач  може  преко  наручиоца  поднети  захтев  
за  заштиту  права  Републичкој  Комисији  за  заштиту  права  у  поступцимајавних  набавки  у  року  од  5 
(пет) дана  од  дана  њеног  објављивања  на  Порталу  јавних  набавки. 

. 
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