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ЈП за путеве и стам. Ком.делатност Алексинц  

7.Јули 12-14 18220 Алексинац 

Број ЈНМВ 1/2017 

Број одлуке:5/5 

Датум : 27.01.2017.године  

На основу члана 113. Став 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ 

бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку Бр:5/4 од 

24.01.2017.године , В.Д. Директор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност 

Алексинац ,доноси 

 

ИЗМЕЊЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 1/2017 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

УГОВОР  o јавној набавци услуга  – УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА по 

спроведеном поступку ЈНМВ 1/2017 се додељује понуђачу  DOBERGARD  DOO 

Ул.Школски трг бр.5 11000Београд МБ:17569775 ПИБ:103509048   . 

                                              О б р а з л о ж е њ е: 

Наручилац је дана 06.01.2017.године заводни бр:5  донео одлуку о 

покретању поступка јавне набавке,за набавку услуга –Услуге физичког 

обезбеђења.За наведену набавку Наручилац је дана 10.01.2017.године,објавио 

позив за подношење понуда  на Порталу јавних набавки  и својој интернет 

страници. 

Дана 27.01.2017.године , Изабрани понуђач SION GARD DOO  

Ул.Бежанијских илегалаца бр.3 11070 Београд МБ:20312637 ПИБ:105104751, је 

дописом бр.24/17, обавестио наручиоца да није у могућности да изврши уговор 

који му је додељен у поступку набавке –Услуге физичког обезбеђења.Из 

наведеног разлога наручилац је уговор доделио следећем понуђачу са ранг листе. 

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су три 

понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручну 

оцену понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда ,бр 5/4 од 24.01.2017.године,Комисија 

за јавну набавку је констатовала следеће: 

 

1.Подаци о јавној набавци: 

 

Врста предмета јавне набавке: набавка услуга. 

Предмет јавне набавке: Услуге обезбеђења ОРН:79710000 
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Подаци из плана набавки: План јавних набавки за 2017.год. редни број 1.2.2 

Услуге физичког обезбеђења.Финансираће се из сопствених средстава, остали 

трошкови -позиција у финансијском плану. 

Износ планираних средстава за јавну набавку износи:1.200.000,00 динара 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи:1.200.000,00 дин. без ПДВ-а 

Одступања од плана јавних набавки : нема.  

 

2.Подаци о понуђачима: 

 

У поступку  је учествовало  три  понуђача: 

- SION GARD DOO  Ул.Бежанијских илегалаца бр.3 11070 Београд 

МБ:20312637 ПИБ:105104751 понуда заведена под бројем 81 дана 

18.01.2016.године у 11:15 часова. 

-SISTEMS FPS OBEZBEĐENJE DOO Ул. Патријарха Јоакинија бр.2а 

11000Београд МБ:20823500 ПИБ:107542764  понуда заведена под бројем 86 дана 

19.01.2017.године у 09:00 часова. 

-DOBERGARD  DOO Ул.Школски трг бр.5 11000Београд МБ:17569775 

ПИБ:103509048   понуда заведена под бројем 87 дана 19.01.2017.године у 09:00 

часова. 

 

3.Подаци о одбијеним понудама 

 

Укупан број понуда износи: једна. 

Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

-SISTEMS FPS OBEZBEĐENJE DOO Ул. Патријарха Јоакинија бр.2а 

11000Београд МБ:20823500 ПИБ:107542764     по понуди бр.500 од 16.01.2017. 

године са понуђеном ценом без ПДВ-а по радном сату 273,80 динара-укупно 

1.374.476,00 динара ,односно са ПДВ-ом по радном сату 328,56 динара-укупно 

1.649.371,20 динара,роком плаћања 45 дана,рок важења понуде 30 дана,место и 

начин испоруке Плац и Магацин наручиоца у Ул.Васе Николића бб у Алексинцу. 

Понуђач наступа самостално. 

Понуда је благовремена,не одговарајућа и не прихватљива јер понуђена 

цена прелази процењену вредност набавке. 

 

4.Начин примене  критеријума за оцењивање понуда 

 

Критеријум за оцењивање понуда је :најнижа понуђена цена. 
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5.Најповољнија понуда 

 

На основу стручне оцене понуда , Комисија констатује  да  je наручилац  

прибавио  три  прихватљиве  понуде  понуђача : 

1 - SION GARD DOO  Ул.Бежанијских илегалаца бр.3 11070 Београд 

МБ:20312637 ПИБ:105104751   по понуди бр.8/17 од 13.01.2017. године са 

понуђеном ценом без ПДВ-а по радном сату 218,00 динара-укупно 1.094.360,00 

динара ,односно са ПДВ-ом по радном сату 261,60 динара-укупно 1.313.232,00 

динара ,роком плаћања 45 дана ,рок важења понуде 120 дана,место и начин 

испоруке Плац и Магацин наручиоца у Ул.Васе Николића бб у Алексинцу. Понуђач 

наступа самостално.Понуда је благовремена,одговарајућа и прихватљива и 

садржи све  потребне доказе о испуњењу обавезних и додатних услова и то: 

-Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне набавке 

Чл.75. и 76. ЗЈН –за понуђача- потписан и оверен 

-Образац понуде – потписан и оверен  

-Образац структуре понуђене цене– потписан и оверен 

-Модел уговора – потписан и оверен 

-Образац трошкова припреме понуде – потписан и оверен 

-Образац изјаве о независној понуди – потписан и оверен 

-Копија - Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавања реда на спортским приредбама,јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана издате од стране Министарства унутрашњих послова 

бр. 03/4 број :217 дана 26.02.2016.године. 

-Копија – Сертификат о контролисању SRPS A.L2.002:2015  бр.029-01/16 од 

19.04.2016.године 

-Копије М образаца,лиценци за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења са оружјем илекарских уверења за 5 радника 

-Списак купаца –наручиоца код којих је обављана услуга обезбеђења ради 

заштите имовине у последње три године са потврдама референтних  наручиоца– 

потписан и оверен  

-Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла – потписана и оверена  

 

-DOBERGARD  DOO Ул.Школски трг бр.5 11000Београд МБ:17569775 

ПИБ:103509048   по понуди бр.1012/17 од 11.01.2017. године са понуђеном ценом 

без ПДВ-а по радном сату 225,00 динара-укупно 1.129.500,00 динара ,односно са 

ПДВ-ом по радном сату 270,00 динара-укупно 1.355.400,00 динара,роком плаћања 

45 дана,рок важења понуде 90 дана,место и начин испоруке Плац и Магацин 

наручиоца у Ул.Васе Николића бб у Алексинцу. Понуђач наступа 
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самостално.Понуда је благовремена,одговарајућа и прихватљива и садржи све  

потребне доказе о испуњењу обавезних и додатних услова и то: 

-Образац изјаве о испуњењу услова за учешће у поступку јавне набавке 

Чл.75. и 76. ЗЈН –за понуђача- потписан и оверен 

-Образац понуде – потписан и оверен  

-Образац структуре понуђене цене– потписан и оверен 

-Модел уговора – потписан и оверен 

-Образац трошкова припреме понуде  

-Образац изјаве о независној понуди – потписан и оверен 

-Копија - Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавања реда на спортским приредбама,јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана издате од стране Министарства унутрашњих послова 

бр. 03/4 број :3604 дана 17.10.2016.године. 

-Копија – Сертификат о контролисању SRPS A.L2.002:2015  бр.001-01/16 од 

12.01.2016.године 

-Копије М образаца,лиценци за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења са оружјем илекарских уверења за 5 радника 

-Списак купаца –наручиоца код којих је обављана услуга обезбеђења ради 

заштите имовине у последње три године са потврдама референтних  наручиоца– 

потписан и оверен  

-Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла – потписана и оверена  

 

На основу ранг листе и понуђених цена  Комисија за предметну јавну набавку  

предлаже да се понуђачу  SION GARD DOO  Ул.Бежанијских илегалаца бр.3 11070 

Београд МБ:20312637 ПИБ:105104751     додели уговор о набавци услуга –Услуге 

физичког обезбеђења- у складу са чланом 107.Закона о Јавним набавкама 

 

 

6.Подизвођач 

Подизвођача :нема. 

 

7.Вредност уговора 

 

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 1.129.500,00динара 

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом:1.355.400,00динара 

 

           Наручилац је прихватио предлог Комисије за Јавну набавку и донео одлуку 

о додели  уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен 
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понуђачу  DOBERGARD  DOO Ул.Школски трг бр.5 11000Београд МБ:17569775 

ПИБ:103509048   . 

     У року од три дана од дана доношења ,Наручилац ће одлуку објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страни. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за 

заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 

Одговорно лице 

 

______________________________ 

В.Д.Директор Милошевић Милош 

 

 

 

 


