ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
Ђорђа Огњановића 2
11030 Београд
Број: 23-6/11
Датум: 03.07.2017. године
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности бр. 23-6/1 од 14.06.2017. године и Извештаја комисије за
спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 23-6/10 од 03.07.2017.
године, директор Основне школе „Милош Црњански“ из Београда, доноси
ОДЛУКУ

о додели уговора
у јавној набавци мале вредности услуга - физичко обезбеђење,
за потребе Основне школе „Милош Црњански“ из Београда
ЈН бр. 1.2.3/17
I – Додељује се уговор:


понуђачу: JAKUZA d.o.o., Партизанске авијације бб, 11070 Нови Београд, број
понуде 144/2017 од 26.06.2017. године.
Образложење:

На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Милош
Црњански“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, заводни бр. 23-6/1 од 14.06.2017. године, за набавку услуга - физичко
обезбеђење, oзнака и назив из Општег речника набавки – 79713000 – Чуварске службе, ЈН
бр. 1.2.3/17.
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана
16.06.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
До истека рока за подношење понуда, 27.06.2017. године, до 08:30 часова, на адресу
наручиоца приспелe су 2 (две) понуде следећих понуђача:

Ред.
бр.

Број и датум
понуде

1.

1432/17 од
17.06.2017. године

2.

144/2017 од
26.06.2017. године

Назив или шифра понуђача
Dobergard d.o.o., Школски трг
5, 11000 Београд
JAKUZA d.o.o., Партизанске
авијације бб, 11070 Нови
Београд

Датум
пријема

Час
пријема

26.06.2017.

19:30

27.06.2017.

08:00

Неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне
набавке, одређена Решењем бр. 23-6/2 од 14.06.2017. године, сачинила је Записник о
отварању понуда бр. 23-6/9 од 27.06.2017. године, а затим је приступила стручној оцени
понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 23-6/10 од 03.07.2017. године, комисија за
спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:
II - Подаци о јавној набавци:
1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Милош Црњански“, Ђорђа Огњановића 2,
11030 Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.3/17.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга - физичко обезбеђење.
4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 79713000 – Чуварске службе.
5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
6.- Подаци у финансијском плану за 2017. годину: 423911.
7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.531.297,00 динара.
8.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:
Dobergard d.o.o, Школски трг 5, 11000 Београд
Понуђач у понуди бр. 1432/17 од 17.06.2017. године није доставио Лиценцу за
обављање послова обезбеђења, коју је издало Министарство унутрашњих послова
Републике Србије у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр.
104/2013 и 42/2015).
На основу члана 106. став 1. тачка 1) Закона понуда се одбија као
неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број

1.

Назив или шифра
понуђача
Dobergard d.o.o.,
Школски трг 5,
11000 Београд

Јединична цена
радног сата (60
мин.)
без ПДВ-а (дин.)

Јединична цена
радног сата (60
мин.)
са ПДВ-ом (дин.)

Укупна цена
без ПДВ-а (дин.)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(дин.)

230,00

276,00

1.479.360,00

1.775.232,00

9.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

