На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и
Извештаја Комисије за јавне набавке бр. 684/5 од 28.04.2014.г., директор Градског завода за
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд , доноси

ОДЛУКУ
о додели Уговора
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, као наручилац, у поступку
јавне набавке бр.5/2014, Уговор о јавној набавци услуге физичко-техничког обезбеђења
имовине Завода додељује понуђачу (овлашћени члан групе понуђача) ''Добергард'' д.о.о,
ул.Школски трг бр.5, 11000 Београд.

Образложење
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је дана 31.03.2014. године
донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.684, за јавну набавку
услуге физичко-техничког обезбеђења имовине Завода .
За наведену јавну набавку наручилац је дана 08.04.2014.године, објавио позив за подношење
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Дана
09.04.2014.године је извршена измена конкурсне документације, па је и продужен рок за
подношење понуда до 22.04.2014.г до 11 часова.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднето је 5 понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 684/5 од 28.04.2014. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:
1. Врста предмета јавне набавке: услугe
2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке: услугa физичко-техничког обезбеђења имовине Завода, ОРН:
79710000- услуге обезбеђења;
Редни број јавне набавке: 5/2014
Износ планираних средстава за јавну набавку: 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 432900
Процењена вредност јавне набавке 2.000.000,00 динара (без ПДВ-а):
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.559.280,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.871.136,00 динара

Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности: члан
39.став 1. Закона о јавним набавкама- јавна набавка истоврсних добара, услуга или радова
чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.

3. Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа
понуђена цена.

4. а) Основни подаци о понуђачима и понудама:
Број под којим је понуда
заведена

Назив/име понуђача

Датум и час пријема
понуде

''Пословни систем ФТО'' Београд

797

14.04.2014.г., 10.20 h

''BG G2 Sistems Security’’ д.о.о

828

17.04.2014.г., 10.45 h

''Добергард'' д.о.о (овлашћени члан
групе понуђача) и ''Добергард плус''
д.о.о (члан групе понуђача)

834

22.04.2014.г., 09.40 h

''Варност-Фитеп'' АД

835

22.04.2014.г., 09.55 h

''Inex plus’’ д.о.о

836

22.04.2014.г., 10.00 h

б) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Назив/име понуђача чија је понуда
одбијена
''Пословни систем ФТО'' Београд

''BG G2 Sistems Security’’ д.о.о

''Варност-Фитеп'' АД

Разлози одбијања понуде

Понуђена цена

Понуђена цена изнад процењене
вредности јавне набавке; нису
поднети докази о испуњености
додатних услова; није понуђен рок
важења понуде,услови и начин
плаћања; понуда садржи и друге
недостатке због које није могуће
утврдити стварну садржину понуде
и упоредити је са другим
понудама;

2.190.000,00 дин.
без ПДВ-а

нису достављени сви докази о
испуњености додатних услова из
конкурсне документације
наручиоца који се односе на
кадровски и технички капацитет
понуђача ;

1.638.120,00 дин.
без ПДВ-а

Понуђена цена је изнад
процењене вредности јавне
набавке;

2.111.160,00 дин.
без ПДВ-а

Образложење:

I Понуда ''Пословног система ФТО'' Београд бр. 797 од 14.04.2014.г је одбијена зато што је
неодговарајућа и неприхватљива, јер је понуђена цена изнад процењене вредности јавне
набавке; нису поднети докази о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним
набавкама, а према условима из конкурсне документације наручиоца; није понуђен рок важења
понуде,услови и начин плаћања; понуда садржи и друге недостатке због које није могуће
утврдити стварну садржину понуде и упоредити је са другим понудама- нису попуњени обрасци
конкурсне документације- прилог бр. 2, 10 и 11;

II Понуда ''BG G2 Sistems Security’’ д.о.о бр. 828 од 17.04.2014.г., је одбијена зато што је
неприхватљива, јер наведени понуђач није доставио све доказе о испуњености додатних
услова из члана 76 Закона о јавним набавкама, а према условима из конкурсне документације
наручиоца који се односе на кадровски и технички капацитет понуђача и то: (1). кадровски
капацитет:доказ- М образац о пријави на обавезно социјално осигурање на неодређено време
(за 4 радника);
(2). технички капацитет: ’’4. Да понуђач поседује одличан квалитет услуга према захтевима
Националног стандарда за услуге приватног обезбеђења СРПС А.Л2.002:2008 – физичка
заштита’’- Доказ: Сертификат и Извештај о контролисању издати од стране овлашћене
организације (акредитоване од стране Акредитационог тела Србије АТС). Понуђач ''BG G2
Sistems Security’’ д.о.о је доставио Извештај о контролисању број 004/14 Факултета
безбедности-Центар за безбедности менаџмент, са оценом (10) добар;
'' 5. Да понуђач поседује одличан квалитет услуга према захтевима Националног стандарда за
услуге приватног обезбеђења СРПС А.Л2.002:2008 – менаџмент из контролног центра
(Стандард издао Институт за стандардизацију Републике Србије). Доказ: Сертификат и
Извештај о контролисању издати од стране овлашћене организације (акредитоване од стране
Акредитационог тела Србије АТС). Понуђач ''BG G2 Sistems Security’’ д.о.о је доставио Извештај
о контролисању број 005/14 Факултета безбедности-Центар за безбедности менаџмент, са
оценом (10) добар;
III Понуда ''Варност-Фитеп'' АД бр.835 од 22.04.2014.г. је одбијена зато што је неприхватљива,
јер је наведени понуђач понудио цену изнад процењене вредности јавне набавке- понуђена
цена 2.111.160,00 дин. без ПДВ-а, а процењена вредност јавне набавке услуге физичкотехничког обезбеђења имовине Завода је 2.000.000,00 дин. без ПДВ-а

5. Ранг листа понуђача:
Назив/име понуђача
1.

2.

Понуђена цена (без ПДВ-а)

''Добергард'' д.о.о (овлашћени члан групе
понуђача) и ''Добергард плус'' д.о.о (члан
групе понуђача)

1.559.280,00 дин.

''Inex plus’’ д.о.о

1.690.680,00 дин.

Директор Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је
прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео Oдлуку о
додели Уговора, као у изреци ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Oдлуке понуђач може
поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана пријема исте.

Шеф Одељења за опште и правне послове
Раде Таталовић, дипл.правник

Директор
Др Далибор Паспаљ, спец.физик.мед.и
рехабилитације, спец. геронтологије

