
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности  

(услуга) 

Деловодни број нбавке је:4/1454/15  

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Добергард д.о.о; са седиштем у ул. Школски трг бр.5, 

Београда, понуда број: 1669/15 од  20.11.2015. године, код наручиоца заведена под бројем: 1554 од  

27.11.2015. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 04.11.2015. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

број:4/1454/2015. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца дана 19.11.2015. године. По објављивању конкурсне документације на Порталу управе 

за јавне набавке, утврђене су штампарске грешке које су се само могле отклонити постављањем 

нове конкурсне документације, која је и постављена, сутрадан 20.11.2015. Због тога је и продужен 

рок за подношење понуда са 27.11.2015. на 30.11.2015. У конкурсној докумензацији није ништа 

мењано, сем што су исправљене штампарске грешке. 

Образложење измене:Због техничких, штампарских грешака, извршена је измена 

конкурсне документације која је поново постављена 20.11.2015. У складу са тим промењен је и рок 

за подношење понуда. У складу са начином одређивања и рачунања рокова, исти је померен са  

27.11.2015. на 30.11.2015. односно закључно са 30.11.2015. до 12 часова. Отварање понуда 

спроводи се 30.11.2015. године у 12 и 30 часова. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 

број: 1559 од 30.11.2015. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила 

стручној оцени понуда, датој у Извештају од 1580 од 03.12.2015. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је извршење услуге физичко техничког обезбеђења са 

противпожарном заштитом у Природњачком музеју, Његошева 51 Београд; односно услуга 

физичко-техничког обезбеђења, са противпожарном заштитом објеката и имовине у њима, током 

24 часа, у Његошевој 51; и Галерији на Калемегдану, у складу са позитивним прописима за 

пружање те врсте услуга; (навести краћи опис предмета набавке). 

Назив и ознака из општег речника набавки  7971000 услуга обезбеђења (навести опис и 

шифру из општег речника набавки). 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Процењрна вредност је 2.998.000 динара. 

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: Редни број јавне 

набавке мале вредности је 04/1454 од 04.11.2015.; предмет набавке је извршење услуге физичко 

техничког обезбеђења са противпожарном заштитом у Природњачком музеју, Његошева 51 

Београд; износ планираних средстава је 2.998.000 динара без ПДВ на економској класификацији 

421300 комуналне услуге износ планираних средатава, процењена вредност на годишњем нивоу у 

износу без ПДВ –а,  износи 2.998.000, динара, покренут поступак јавне набавке мале вредности, 

 

Број: Датум: 1581 03.12.2015 



период трајања поступка октобар - децембар, извршење уговора 01.01.2016.-31.12.2016. Одобрена 

средства су приказана на економској класификацији 421000 Стални трошкови; 421300 Комуналне 

услуге (Финансијски план,). Средства предвиђена планом извршења финансијског плана музеја за 

2015.,  а у складу са финансијским планом прихода и расхода надлежног министарства за 2015., 

којим су опредељена средства за програме музеја.(навести редни број набавке; предмет набавке; 

износ планираних средстава за набавку; податке о апропријацији у буџету, односно финансијском 

плану за плаћање; процењену вредност, на годишњем нивоу и укупно; врсту поступка набавке; 

оквирни датум покретања поступка; оквирни датум закључења уговора; оквирни датум 

извршења уговора; разлоге и оправданост набавке; начин на који је наручилац утврдио процењену 

вредност набавке).  

3. Одступања од плана набавки са образложењем: Јавна набавка расписана у складу са 

планом набавки, није и нема одсупања (навести и образложити евентуална одступања, ако их је 

било).  

4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 

 Вредност услуге је један од критерија који оправдавају примену поступка јавне набавке 

мале вредности у складу са чланом 39. и члан 39а Закона (навести разлоге).  

5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:  

Природњачки музеј, јавну набавку мале вредности спроводи самостално као 

Наручилац.(навести назив наручиоца/пословно име, адресу, интернет страницу).  

6. У поступку јавне набавке учествовала су три понуђача.(навести број) 

7. Основни подаци о понуђачима: 

Р

. бр.  

Назив и седиште 

понуђача/ шифра понуђача  

Назив и седиште 

понуђача из групе понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

1

. 1 

ДВД Врачар  

Метохијска 42 Лок 2 

Београд 

1552 од 27.11.2015. 

ПИБ 100302082, 

Мат. бр. 07065825; 

    

2

2.  

 Добергард д.о.о., Београд 

1554 од 27.11.2015. 

Мат. бр. 17569775; 

ПИБ 103509048; 

      

3

. 3 

 Сигурност-АС   а.д. 

Церска 76а, Београд 

1560 од 30.11.2015 

Мат бр. 17452274; 

ПИБ 102305660; 

      

 

8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

Понуда понуђача ДВД Врачар са седиштем у ул. Метохијска 42 Лок 2 Београд бр. 1552 од 

27.11.2015. одбијена је из следећих разлога: при прегледу је утврђено да понуђач није доставио 

одређене тражене доказе којим се испуњавају додатни услови у складу са чланом 76. Закона, који 



су наведени у конкурсној документацији, само је доставио попуњен образац понуде. У складу са 

наведеним понуђач није омогућио оцену додатних услова пошто није доставио ни један тражен 

доказ конкурсном документацијом. Понуђач се није у складу са захтевом из конкурсне 

документације изјаснио о цени, односно о укупној вредности услуге, те у складу са наведеним не 

испуњава додатне услове. Комисија је констатовала да одбија понуду због битних недостатака , 

пошто понуђач није доказао да испуњава додатне услове, понуда садржи и друге недостатке због 

којих није могуће утврдите стварну садржину понуде. (навести разлоге за одбијање понуде: нпр. 

понуђач није доказао да испуњава обавезне или додатне услове за учешће; понуђач није доставио 

тражено средство обезбеђења; понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног...).  

Понуђена цена износи: укупна понуђена цена без ПДВ-а: није наведена, појединачна 

цена: 300,00 динара,укупна понуђена цена са ПДВ-ом није наведена, појединачна цена: 360,00 

динара. 

Понуда понуђача Сигурност –АС а.д. Церска 76а, Београд, број 1560 од 30.11.2015. има 

одређене недостатке При обичном прегледу је утврђено да понуђач није доставио одређене 

тражене доказе којим се испуњавају додатни услови у складу са чланом 76. Закона, који су 

наведени у конкурсној документацији а односе са на кадровски капацитет. Конкурсном 

документацијом је тражено минимум од 8 извршилаца са пуним радним временом, ангажованих на 

неодређено време за извршење уговорених обавеза. Наручилац је тражио да извршиоци 

кумулативно испуњавају следеће услове, да поседују стручни противпожарни испит, који издаје 

МУП, лекарско уверење од надлежне установе и уверење надлежног суда, да се не налазе под 

истрагом, М образац. Прегледом је установљено да је уз понуду понуђач проследио непотпуне 

тражене податке (М образац, уверење о стручном противпожарном испиту, понуђач није доставио 

за све кандидате), за само 5 извршилаца, од којих само два раде на пословима обезбеђења, а остала 

три извршиоца, извршавају другу врсту посла, а Наручилац је тражио 8. Извршилаца. Понуђач није 

доставио копије три сертификата као доказ да их поседује, а тражена су у конкурсној 

документацији. Осим наведеног понуђена цена понуђача је знатно виша од опредељене вредности 

која је утврђена одлуком о покретању поступка и износи 3.864.960,00 динара.   

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 3.864.960,00; Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 

4.637.952,00;Рок важења понуде: 35 дана.   

9. Мишљење Комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: 

1) Понуда понуђача ДВД Врачар Београд, није у складу са захтевом из конкурсне 

документације, није се изјаснио о цени, на начин постављен додатним условом, односно о укупној 

вредности услуге, у складу са наведеним не испуњава одређене додатне услове. Комисија је 

констатовала да одбија понуду због битних недостатака, пошто понуђач није доказао да испуњава 

додатне услове, иако понуда садржи и друге недостатке због којих није могуће утврдите стварну 

садржину понуде. Из претходно наведених разлога Комисија је утврдила да је понуда   

неодговарајућу и неприхватљива. 

2) Понуда понуђача Сигурност –АС а.д. Церска 76а, Београд , број 1560 од 30.11.2015. има 

одређене недостатке. Један од разлога је што Понуђач није испунио један од тражених додатних 

услова, кадровски капацитет. Прегледом је установљено да је уз понуду понуђач проследио 

непотпуне тражене податке (М образац, уверење о стручном противпожарном испиту, понуђач 

није доставио за све кандидате), за само 5 извршилаца, од којих само два раде на пословима 

обезбеђења, а Наручилац је тражио 8. Понуђач није доставио копије три сертификата као доказ да 

их поседује, а наведени су у конкурсној документацији.Осим наведеног понуђена цена понуђача је 

знатно виша од опредељене вредности утврђене одлуком о покретању поступка и износи 

3.864.960,00 динара. Комисија је констатовала да је понуда неприхватљива. 

9. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

14. Понуђач којем се додељује уговор: 



При прегледу понуде и прилога, комисија није установила недостатке. Понуђач је 

испунио тражене услове и доставио доказе за исте у складу са условима из конкурсне 

документације. Вредност понуде испуњава услове постављеног критерија „најнижа понуђена 

цена“. Вредност понуде је: укупна понуђена цена без ПДВ-а, је 2.970,000,00; односно цена са 

ПДВ-ом је 3.564,000,00; Понуда поднета: самостално. Рок важења понуде: 120 дана. 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача: Добергард, са 

седиштем Школски трг 5; Београд, ПИБ 17569775; Матични број 103509048; те предлаже 

наручиоцу да њему додели уговор.  

15. Подизвођач:Понуђач је навео да ће набавку извршити самостално 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од 

дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

Славко Спасић 

__________ 

 

 

Доставити: - свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

 

 

 


