Универзитет у Београду
Факултет безбедности
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50

На основу члана 55. став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.
124/12, бр. 14/15, 68/15 године),
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Универзитет у Београду-Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића
бр. 50.
Интернет страница : www.fb.bg.ac.rs
Предмет: Јавна набавка мале вредности – набавка 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
Спецификација послова обезбеђења:
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.
Понуда се подноси збирно за .наведене услуге.
Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге обезбеђења 79710000.
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

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио најнижу цену .
Уколико две или више понуда имају исту цену као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који има искуство у обезбеђењу високошколских установа.
Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је доц. др Горан Мандић, e-mail
адреса: goran.mandic@fb.bg.ac.rs
Факултет безбедности, Београд, ул. Господара Вучића бр. 50 (у даљем тексту: Наручилац)
позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаној форми, у складу са конкурсном
документацијом и позивом за подношење понуда.
Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене
у архиви Наручиоца најкасније до 11:00 часова последњег дана рока за достављање
понуда, односно 30.03.2016. године, укључујући и понуде упућене поштом.
Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног празника,
као последњи дан рока сматраће се први наредни радни дан, до 12:00 часова.
Понуђачи подносе понуду поштом или непроседно у архиву Наручиоца: Факултет безбедности,
Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку услуге обезбеђења за потребе Факултета безбедности, број:
ЈНМВ : 01/2016 - НЕ ОТВАРАЈ".
Понуђач на полеђени коверте наводи назив и адресу, телефон и име и презиме особе за
контакт.
Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове и доставе
доказе предвиђене конкурсном документацијом.
Отварање понуда биће јавно, истога дана по истеку рока за подношење понуда, дана 30.03.
2016. године у 11:30 часова и у пословним просторијама Факултета безбедности, Београд, ул.
Господара Вучића бр. 50.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представник/ци понуђача, дужни су да Комисији
за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда у име
понуђача, које је оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, а у противном
наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање
записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).
Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда.
Одлука о додели уговора или одлука о обустави поступка ће бити донета најкасније у року од
10 дана од дана отварања понуда .
.
Председник комисије за јавну набавку
Доц. др Горан Мандић

