УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Број: _______________
Датум: ______________
Господара Вучића бр.50

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 124/12, бр. 14/15, бр.68/15), наручилац доноси

ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци мале вредности-набавка услуга обезбеђења, број: 01/2016
додељује се понуђачу "Dobergard" d.o.o. Београд, Школски трг бр. 5 на основу понуде
заведене код наручиоца под бројем 170/8 од 30.03.2016. године.

Образложење
Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности-набавка
услуга обезбеђења бр. 170/2 од 11.03.2016. године и објавио позив и конкурсну
документацију на интернет страници наручиоца и на Порталу јавних набавки.
Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке je услуга обезбеђења на следећим локацијама:
1. у згради Факултета безбедности, у трајању од 12 месеци, 24 сата
у згради Факултета безбедности, током празника у трајању од 12 дана
2. обезбеђење у згради која се налази на Војној академији а коју Факултет користи за
извођење наставе, 8 часова дневно радним данима, у трајању 9 месеци
3. по потреби Факултета и на другом простору
Техничка спецификација:
1. Пружање информација студентима Факултета и другим лицима о раду Факултета,
2. Издавање потребне опреме и средстава рада запосленима,
3. Забрана и спречавање постављања разних рекламних материјала трећих лица у
простору зграде Факултета, осим оних материјала за које им је овлашћено лице
Факултета дало дозволу.,
4. Пријем, чување и враћање ватреног оружја чије је уношење забрањено у
високошколским институцијама,
5. Обезбеђење Факултета ван радног времена са обавезом да се пет пута у току
ноћи обилази зграда и простор Факултета.
6. Откључавање и закључавање зграде Факултета, као и противпожарна заштита
простора који обезбеђују,
7. У згради Војне академије пружање информација студентима Факултета и другим
лицима о раду Факултета, откључавање и закључавање простора који користи
Факултет, као и издавање потребне опреме и постављање средстава рада
запосленима.
Послови обезбеђења се обављају без оружја у складу са процедурама наручиоца.
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге обезбеђења-79710000
Процењена вредност јавне набавке је 2.632.050,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда и то:
1. понуђена цена

80 пондера

2. досадашња пословна сарадња

10 пондера

3. искуство у обезбеђењу високошколских
и других образовних установа

10 пондера

Благовремено су стигле понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

БРОЈ ПОД
КОЈИМ ЈЕ
ПОНУДА
ЗАВЕДЕНА

170/7

170/8

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

"Колубара–услуге"д.о.о,
Лазаревац, ул. Колубарски трг
бр.8

"Dobergard" d.o.o. Београд,
Школски трг бр. 5

ДАТУМ
ПРИЈЕМА

САТ
ПРИЈЕМА

28.03.2015

9:30

30.03.2016.

9;00

Извештај о стручној оцени понуда:
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
1. Понуђач "Колубара–услуге"д.о.о, Лазаревац, ул. Колубарски трг бр.8 je доставио
понуду која није у складу са конкурскном документацијом, односно није доставио доказе о
испуњености додатних услова .
Понуђач није доставио доказе о испуњености: финансијског капацитета, кадровског
капацитета. Није доставио полису осигурања од опште и професионалне одговорности са
минималним лимитом покрића по штетном догађају, за неограничени број штетних
догађаја у износу већем од 15.000.000,00 (петнаестмилиона) динара.
Понуђач такође није доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и
то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.
Понуђена цена по сату: 330,00 динара без ПДВ, 396,00 динара са ПДВ

Имајући у виду да понуђач није доставио тражене доказе, напре наведене, понуда
понуђача "Колубара–услуге"д.о.о, Лазаревац се одбија као понуда која има битне
недостатке, сходно члану 106. тачка 2. и 3. Закона о јавним набавкама.
2. Понуђач "Dobergard" d.o.o. Београд, Школски трг бр. 5 је доставио понуду: у свему у
складу са конкурсној документацији.

Понуђена цена по сату: 213,00 динара без ПДВ 255, 60 динара са ПДВ

Одбијена понуда понуђача:

"Колубара–услуге"д.о.о, Лазаревац, ул. Колубарски трг бр.8 због битних недостатака
сходно члану 106. тачка 2. и 3. Закона о јавним набавкама.

Назив понуђача који се предлаже за доделу уговора:
Понуђач "Dobergard" d.o.o. Београд, Школски трг бр. 5 је доставио понуду која је благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
На основу извештаја о стручној оцени понуда декан Факултета је на основу законског
овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља. Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права
мора да садржи све елементе прописане чланом 151.
Закона о јавним набавкама.
ДЕКАН
Проф. др Ивица Радовић

