Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/13-2018
Датум: 19.04.2018. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/13-2018 од 19.04.2018. године, председник Општине
Нови Бечеј д о н о с и
ОДЛУКУ
о додели уговора о јавној набавци
Додељује се уговор за јавну набавку услуге снимања амброзије из ваздуха на територији општине Нови
Бечеј понуђачу Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови Сад (носилац посла) и ДОО

„Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе понуђача).
Образложење
Наручилац је дана 10.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број IV 04-404-2/13-2018 за набавку услуге: снимање амброзије из ваздуха.
Наручилац је дана 10.04.2018. године поставио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs. На основу наведеног
Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца дана 18.04.2018. године у 12,00
часова. Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о томе.
У Извештају о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/13-2018 од 19.04.2018. године, Комисија је
констатовала следеће:
1. Врста поступка: jавнa набавкa мале вредности.
Предмет ЈНМВ - добра: Услуге снимања амброзије из ваздуха на територији општине Нови Бечеј.
Редни број ЈНМВ IV 04-404-2/13-2018, у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј: 1.2.13.
2. Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима: благовремено, до 11,00 часова 18.04.2018. године, су примљене две
понуде: самостална понуда понуђача Завод за ДДД „ЕКО - САН“, Батајнички друм 14. део број 8, Земун
и заједничка понуда понуђача „Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови Сад (носилац посла) и ДОО
„Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе понуђача).
Неблаговремених понуда није било.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: одбијена је
понуда понуђача Завод за ДДД „ЕКО - САН“, Батајнички друм 14. део бр. 8, Земун. Понуда је одбијена
због битних недостатака. Овај понуђач у својој понуди није доставио доказе о испуњености додатних
услова, осим услова да располаже неопходним финансијским капацитетом. Осим тога, није доставио
тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и није доставио потврду о обиласку
локације.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: /
6. Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је економски најповољнија понуда. Елементи
наведеног критеријума који су се користили при оцењивању и рангирању понуда су:
Ред.
бр.

Елемент критеријума

Број
пондера

1.

Понуђена цена – Ц

55

2.

Техничка предност– ТП

25

3.

Технолошка предност – ТП

20

УКУПНО

100

Укупан број пондера (УБП) израчунава се на следећи начин:
УБП=Ц+ТП+ТП
Понуђена цена (Ц) 55 пондера
Код оцењивања понуда, најнижа понуђена цена добија максимални број пондера, а свака следећа
понуђена цена добија за 2 пондера мање.
Техничке предности (ТП) 25 пондера
Рангирање понуда по овом критеријуму ће се извршити на следећи начин: ТП=ТП1+ТП2
ТП 1- уколико понуђач располаже са станицом за мерење полена aмброзије добија
............................................................................................................................................10 пондера;
ТП 2- уколико понуђач располаже са минимум три беспилотне летелице за контролу кошења амброзије
добија.................................................................................................................15 пондера.
(За сваку беспилотну летелицу добија се по 5 пондера и то: уколико понуђач располаже једном
беспилотном летелицом добија 5 пондера, уколико понуђач располаже са две беспилотне летелице
добија 10 пондера, уколико понуђач располаже са три беспилотне летелице добија 15 пондера).
Технолошке предности (ТП) 20 пондера
Рангирање понуда по овом критеријуму ће се извршити на следећи начин: ТП=Тп1+Тп2
- Тп1 - уколико понуђач располаже рачунаром са процесором за матичну плочу са лежиштем LGA ,
инсталирано минимално 32 GB DDR4 радне меморије, хард диск SSD са минимално 240 GB радне
меморије и хард диск HDD са минимално 3TB радне меморије, са графичком картицом са минимално 4

GB DDR5 радне меморије за израду ортофото снимака и мапирање амброзије на датим
снимцима…......................................................................................... 7 пондера
- Тп2 - уколико понуђач располаже са лиценцираним СОФТВЕРОМ за израду ортофото карти за
површине под амброзијом добија.................................................................. 13 пондера
Бодовање и оцењивање:
Заједничка понуда „Циклонизација“ АД и ДОО „Војвођанска привредна авијација“ је једина понуда која
се бодује.
С обзиром на то да је једина понуда која се бодује, за елемент критеријума понуђена цена добија
масималан број пондера тј. 55 пондера.
За елемент критеријума техничке предности добија максималан број пондера тј. 25 пондера зато што је
понуђач доказао да располаже станицом за мерење полена aмброзије (10 пондера) и доказао је да
располаже са минимум три беспилотне летелице за контролу кошења амброзије (15 пондера).
За елемент критеријума технолошке предности добија максималан број пондера тј. 20 пондера јер је
понуђач доказао да располаже рачунаром са процесором за матичну плочу са лежиштем LGA,
инсталирано минимално 32 GB DDR4 радне меморије, хард диск SSD са минимално 240 GB радне
меморије и хард диск HDD са минимално 3TB радне меморије, са графичком картицом са минимално 4
GB DDR5 радне меморије за израду ортофото снимака и мапирање амброзије на датим снимцима (7
пондера) и доказао је да располаже лиценцираним СОФТВЕРОМ за израду ортофото карти за површине
под амброзијом (13 пондера).
УБП = 55 + 25 + 20 = 100
7. Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, је констатовала да је наручилац примио једну
прихватљиву понуду и предлаже наручиоцу да уговор за јабну набавку услуге снимања амброзије из
ваздуха на територији општине Нови Бечеј додели понуђачу „Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови
Сад (носилац посла) и ДОО „Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе
понуђача) са понуђеном ценом од 997.500,00 динара без ПДВ-а.
Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату
60.000,00 динара, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153,
рачун 840-30678845-06 са позивом на број одобрења: број или ознака јавне набавке.
На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Саша Максимовић

