Р ЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈКП за стамбене услуге " Бор"
Бор, ул. .Николе Пашића бр.14.
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( «Службени гласник РС»
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда бр. ИЗВ- ЈН 16
/20, од 28.05.2020. године, Директор ЈКП за стамбене услуге «Бор»
као представник Наручиоца, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(ред. бр. ЈН СФ22/20 )
Уговор о јавној набавци мале вредности за УСЛУГЕ- У слуга дератизације
стамбеног фонда зграде (подрумских и заједничких просторија) на територији Града Бора и
месних заједница - редни број јавне набавке: ЈН СФ 22/20, додељује се Понуђачу: БИО СПИН
ДОО, ул. Лазе Лазаревића бр.18 Нови сад, у укупном износу: 1.179.660,24 динара без ПДВ-а.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца www.jpbor.rs у року од три дана од дана доношења исте.
Образложење
Директор предузећа ЈКП за стамбене услуге «Бор» је дана 18.06.2020. године донео
Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.4207 - редни број јавне набавке:.,•
ЈН СФ22/20
Подаци о јавној набавци:
- Предмет јавне набавке су УСЛУГЕ- У слуга дератизације стамбеног фонда зграде
(подрумских и заједничких просторија) на територији Града Бора и месних заједница редни број јавне набавке: ЈН СФ 22/20
- Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН) :90230000 - Услуге дератизације
- Процењена вредност вредност јавне набавке је износ од 1.200.000,00 динара без пдв-а
- Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
- Позив и конкурсна документација су објављени дана 18.06.2020.године на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца www.jpbor.rs.
-Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена
цена". У колико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

- Напомена: Предмет јавне набавке није предвиђена у Плану јавних набавки
Наручиоца који спроводи исту у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама.
Предметна набавка није из делокруга пословања Наручиоца, већ Наручилац
спроводи поступак јавне набавке дератизације стамбеног фонда зграда (подрумских и
заједничких просторија) на подручију Града Бора и месних заједница, по потписаним
појединачним Уговорима о одржавању стамбене зграде између ЈКП за стамбене услуге
"Бор" и скупштинама станара, у складу са Законом о становању и одржавању зграда
"Службени гласник РС" број 104/2016 од 23.12.2016. године. Уговором о одржавању
стамбених зграда ЈКП за стамбене услуге "Бор" се у члану 6. Обавезује да спроводи
услугу годишње дератизације стамбеног фонда.
3. Финансијска средства за јавну набавку којим ће се извршити плаћање извршене
услуге дерщизације налазе се на текућим рачунима ЈКП за стамбене услуге "Бор", са
којих ће се вршити исплата извршене услуге дератизације по овереним налозима од
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