ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА
Теодора Драјзера 25
11000 Београд
Број: 304
Датум: 02.12.2016. године

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) комисија за спровођење јавне
набавке услуга – физичко обезбеђење, за потребе Четврте гимназије из Београда, ЈН
бр. 1.2.1/16, одређена Решењем бр. 272 од 02.11.2016. године, саставља
ИЗВЕШТАЈ
о стручној оцени понуда
у поступку јавне набавке мале вредности услуга
– физичко обезбеђење,
за потребе Четврте гимназије из Београда
ЈН бр. 1.2.1/16

1.- Назив и адреса наручиоца: Четврта гимназија, Теодора Драјзера 25, 11000
Београд.
2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/16.
3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга - физичко обезбеђење.
4.- Назив из Општег речника набавки: Чуварске службе.
5.- Ознака из Општег речника набавки: 423911.
6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
7.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: конто – 423911.
8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.374.995,00 динара.
9.- Основни подаци о понуђачима
Благовремено, тј. до дана 23.11.2016. године до 10:30 часова, примљене су
понуде следећих понуђача:

Редни
број
1.
2.
3.

Број и датум
понуде
50/2016
од 17.11.2016. год.
1746/16
од 16.11.2016. год.
199/16

Назив или шифра понуђача
JAKUZA D.O.O., Златиборска 45,
11080 Земун
DOBERGARD d.o.o, Школски трг 5,
11000 Београд
SEMIOTIK DOO, Булевар Зорана

Датум пријема

Час
пријема

21.11.2016. год.

10:00

22.11.2016. год.

10:24

23.11.2016. год.

09:13

од 21.11.2016. год.
4.

95/16
од 21.11.2016. год.

5.

225/16
од 21.11.2016. год.

Ђинђића 115, 11070 Београд
Agencija za održavanje i zaštitu
objekata „PETKOVIĆ TIM“, Гандијева
148а/II/71а, 11000 Београд
SION GARD DOO, Бежанијских
илегалаца 3, 11070 Нови Београд

23.11.2016. год.

09:42

21.11.2016. год.

10:00

Неблаговремених понуда није било.
10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене
цене:
¾ JAKUZA D.O.O., Златиборска 45, 11080 Земун, понуда број 50/2016 од
17.11.2016. год.
Конкурсном документацијом је у погледу пословног капацитета тражено да
понуђач у последње две године од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки има закључено и реализовано минимум 3 (три) уговора који
имају за предмет услуге физичког обезбеђења. Као доказ је тражена Изјава о
закљученим и реализованим уговорима – Образац бр. XIII.
Увидом у понуду, утврђено је да је понуђач доставио попуњену, потписану и
оверену Изјаву о закљученим и реализованим уговорима – Образац бр. XIII. У Изјави је
навео 3 (три) уговора (датуми уговора: 11.09.2013., 08.05.2012. и 23.10.2012.).
Позив за подношење понуда објављен је дана 15.11.2016. године на Порталу
јавних набавки.
Имајући у виду да није закључио и реализовао наведене уговоре у последње
две године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, понуђач није испунио додатни услов у погледу пословног капацитета.
Конкурсном документациојом је тражено да понуђач поседује полису осигурања
имовине – „лица и ствари од опште (законске) одговорности“ у минималном износу од
20.000,00 евра у динарској противвредности. Као доказ је тражена копија полисе
осигурања и копија свих припадајућих докумената (услови осигурања).
Увидом у понуду понуђача утврђено је да је исти доставио копију полисе
осигурања компаније AXA OSIGURANJE, на којој нема датума издавања полисе и
потписа уговорених страна. Понуђач није доставио услове осигурања. На полиси у
делу НАПОМЕНА, између осталог, стоји: „Уговор о осигурању је сачињен у складу са
Општим условима за осигурање од одговорности и Посебним условима за осигурање
од опште одговорности. Услови осигурања су уручени Уговарачу осигурања и чине
саставни део закљученог Уговора о осигурању.“
Чланом 902. став 1. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр.
29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/2003 - Уставна повеља) прописано је да у полиси морају бити наведени: уговорне
стране, осигурана ствар, односно осигурано лице, ризик обухваћен осигурањем,
трајање осигурања и период покрића, свота осигурања или да је осигурање
неограничено; премија или допринос, датум издања полисе и потписи уговорених
страна. Чланом 902. став 3. Закона о облигационим односима је прописано да је
осигуравач дужан упозорити уговарача осигурања да су општи и посебни услови
осигурања саставни део уговора и предати му њихов текст, ако ти услови нису
штампани на самој полиси.

Имајући у виду услов постављен конкурсном документацијом и наведене
одредбе Закона о облигационим односима, достављени документ није целовит, те
понуђач није испунио додатни услов.
На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона понуда се одбија као
неприхватљива.
¾ DOBERGARD d.o.o, Школски трг 5, 11000 Београд, понуда број 1746/16 од
16.11.2016. год.
Понуђач је понудио цену која је већа од процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона прописано је да је прихватљива понуда,
понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку
јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 107. став 1. Закона понуда се одбија као неприхватљива у
смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона.

¾ Agencija za održavanje i zaštitu objekata „PETKOVIĆ TIM“, Гандијева 148а/II/71а,
11000 Београд, понуда број 95/16 од 21.11.2016. год.
Конкурсном документациојом је тражено да понуђач поседује полису осигурања
имовине – „лица и ствари од опште (законске) одговорности“ у минималном износу од
20.000,00 евра у динарској противвредности. Као доказ је тражена копија полисе
осигурања и копија свих припадајућих докумената (услови осигурања).
Увидом у понуду понуђача утврђено је да је исти доставио копију полисе
осигурања компаније GLOBOS OSIGURANJE BEOGRAD. Понуђач није доставио услове
осигурања. На полиси стоји: „Ово осигурање је закључено у складу са Општим
условима за осигурање имовине и одговорности из делатности. Осигураник својим
потписом потврђује да је код закључења овог уговора примио наведене услове.“
Чланом 902. став 1. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр.
29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/2003 - Уставна повеља) прописано је да у полиси морају бити наведени: уговорне
стране, осигурана ствар, односно осигурано лице, ризик обухваћен осигурањем,
трајање осигурања и период покрића, свота осигурања или да је осигурање
неограничено; премија или допринос, датум издања полисе и потписи уговорених
страна. Чланом 902. став 3. Закона о облигационим односима је прописано да је
осигуравач дужан упозорити уговарача осигурања да су општи и посебни услови
осигурања саставни део уговора и предати му њихов текст, ако ти услови нису
штампани на самој полиси.
Имајући у виду услов постављен конкурсном документацијом и наведене
одредбе Закона о облигационим односима, достављени документ није целовит, те
понуђач није испунио додатни услов.

Конкурсном документацијом је тражено да понуђач у понуди достави бланко
сопствену меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење - образац XV, копију
захтева за регистрацију менице и копију картона депонованих потписа.
Понуђач у понуди није доставио бланко сопствену меницу за озбиљност понуде.
На основу члана 106. став 1. тачке 2) и 3) Закона понуда се одбија као
неприхватљива.

¾ SION GARD DOO, Бежанијских илегалаца 3, 11070 Нови Београд, 11000
Београд, понуда број 225/16 од 21.11.2016. год.
Конкурсном документациојом је тражено да понуђач поседује полису осигурања
имовине – „лица и ствари од опште (законске) одговорности“ у минималном износу од
20.000,00 евра у динарској противвредности. Као доказ је тражена копија полисе
осигурања и копија свих припадајућих докумената (услови осигурања).
Увидом у понуду понуђача утврђено је да је исти доставио копију полисе
осигурања компаније ENERGOPROJEK GARANT. Понуђач није доставио услове
осигурања. На полиси стоји: „Ово осигурање закључено је у смислу Услова за
осигурање од одговорности и Посебних услова за осигурање од одговорности из
обављања заштитне и детективске делатности, који су уручени осигуранику и чине
саставни део овог уговора о осигурању - полисе.“
Понуђач је на свом меморандуму дао Изјаву у којој стоји да су додатни услови –
услови осигурања доступни на интернет страници http://www.garant.rs/. Провером је
установљено да на наведеној страници нема свих припадајућих докумената (услова
осигруања).
Чланом 902. став 1. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр.
29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/2003 - Уставна повеља) прописано је да у полиси морају бити наведени: уговорне
стране, осигурана ствар, односно осигурано лице, ризик обухваћен осигурањем,
трајање осигурања и период покрића, свота осигурања или да је осигурање
неограничено; премија или допринос, датум издања полисе и потписи уговорених
страна. Чланом 902. став 3. Закона о облигационим односима је прописано да је
осигуравач дужан упозорити уговарача осигурања да су општи и посебни услови
осигурања саставни део уговора и предати му њихов текст, ако ти услови нису
штампани на самој полиси.
Имајући у виду услов постављен конкурсном документацијом и наведене
одредбе Закона о облигационим односима, достављени документ није целовит, те
понуђач није испунио додатни услов.
На основу члана 106. став 1. тачке 2) Закона понуда се одбија као
неприхватљива.
Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:
Редни
број
1.
2.

Назив или шифра
понуђача
JAKUZA D.O.O.,
Златиборска 45, 11080
Земун
DOBERGARD d.o.o,

Укупна цена
без ПДВ-а (дин.)

Укупна цена
са ПДВ-ом (дин.)

1.209.975,00

1.451.970,00

1.427.150,00

1.712.580,00

3.

4.

Школски трг 5, 11000
Београд
Agencija za održavanje i
zaštitu objekata
„PETKOVIĆ TIM“,
Гандијева 148а/II/71а,
11000 Београд
SION GARD DOO,
Бежанијских илегалаца
3, 11070 Нови Београд

1.272.025,00

1.526.430,00

1.247.205,00

1.496.646,00

11.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.
12.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а
(дин), после отварања понуда:
1) SEMIOTIK DOO, Београд, понуђена цена ................................................ 175,00
дин.
•
•
•
•
•

Јединична цена са ПДВ-ом: 210,00 динара.
Укупна цена без ПДВ-а: 1.085.875,00 динара.
Укупна цена са ПДВ-ом: 1.303.050,00 динара.
Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

13.- Предлог комисије за спровођење поступка јавне набавке
На основу изнетог, комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже
наручиоцу да донесе:
¾

Одлуку о додели уговора следећем понуђачу:
 SEMIOTIK DOO, Булевар Зорана Ђинђића 115, 11070 Београд

Укупна вредност уговора за физичко обезбеђење износи 1.085.875,00 динара
без ПДВ-а, односно 1.303.050,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60
(шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног
рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Комисија за спровођење јавне набавке:
Светлана Миланко, дипл. правник, члан
______________________________
Емилија Хаџивуковић, члан
______________________________
Небојша Крстовић, заменик члана
______________________________

