ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35
Број : 1481
Датум : 21.06.2018.године
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 68/2015), директор
ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси :
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –УСЛУГА –
УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Редни број
22-1352/2018
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу „DOBERGARD“DOO, Београд, улица Школски Трг број
5 заведена под бројем 1401 дана 14.06.2018.године у 10.15 часова
заведена код Понуђача под бројем 1322/18 дана 08.06.2018.године, матични број
понуђача:17569775, ПИБ :103509048, Понуђена цена : 3.050,000,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.660.000,00 динара са ПДВ-ом.

Образложење
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, за набавку услуга, Услуге ангажовања приватног обезбеђења, коју је дана
30.05.2018.године донео директор Предузећа број 1271 објавила Позив за подношење
понуде на Порталу јавних набавки дана 07.06.2018. године и својој интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуге ангажовања приватног
обезбеђења благовремено се одазвало 6 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 19.06.2018.године са почетком у 12.15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број:1458 од 19.06.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 1480 од 21.06.2018. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге ангажовања приватног обебеђења
Назив и ознака из општег речника набавки Услуга и то Услуге ангажовања приватног
обебеђења је 79710000.
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке Услуга, Услуге ангажовања приватног обебеђења је
3.888.000,00 динара без ПДВ-а
У поступку јавне набавке за набавку услуга, Услуге ангажовања приватног обезбеђења,
учествовало је 6 понуђача са благовременим понудама и то:
1.„DOBERGARD“DOO, Београд, улица Школски Трг број 5 заведена под бројем 1401
дана 14.06.2018.године у 10.15 часова
2.“JAKUZA“ DOO, Нови Београд, улица Партизанске авијације бб, заведена под
бројем 1430 дана 18.06.2018.године у 9.45 часова
3.“ DVD VRAČAR“ Београд, улица Метохијска број 42, локал 2, заведена пд бројем
1431 дана 18.06.2018.године у 9.50 часова
4.“G4S SECURE SOLUTIONS“ DOO, Београд, улица Булевар Пека Дапчевића број 32,
заведена под бројем 1442 дана 19.06.2018.године у 8.00 часова
5.“NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, улица 7.јули број 35 локал 8,9,10, заведена под бројем
1453 дана 19.06.2018.године у 11.45 часова

6.“ PERFECT COMPANY“ DOO, Нови Београд , улица Антифасиштичке борбе 30/30,
заведеан под бројем 1454 дана 19.06.2018.године у 11.55 часова
7. Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.„DOBERGARD“DOO, Београд, улица Школски Трг број 5 заведена под бројем 1401
дана 14.06.2018.године у 10.15 часова
ул. Школски Трг број 5
матични број понуђача:17569775
ПИБ :103509048
Лице овлашћено за потписивање уговора: Душан Ђукић
Лице за контакт : Душан Ђукић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1401 дана 14.06.2018.године у 10.15 часова,
заведена код Понуђача под бројем 1322/18 дана 08.06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.050,000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.660.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 60 дана од јавног отварања понуда
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, Модел уговора,
Попунио је Образац да је уписан у регистар Понуђача, као и Образац Изјаве да поседује
Контролни центар, и Образац Изјаве о обавези достављања меница.
Понуђач је на свом меморандуму доставио Обавештење да је уписан у Регистар понуђача
Агенције за привредне регистре наводећи интернет адресу где су подаци јавно доступни.
Понуђач је доставио Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача као и Решење
из Регистра понуђача.
Понуђач је доставио и решење о издавању Лиценце издато од стране Министарства
унутрашњих послова.
Понуђач је доставио важећу фотокопију сертификата 9001, 14001, 18001и 27001
Понуђач је доставио фотокопију важећег сертификата о контролисању СРПС А.Л2.002:2015
и то за област контролисања физичка заштита, техничка заштита, менаџмент вредностима
и менаџмент из контролног центра.
Понуђач је доставио и Извештај о контролисању.
Понуђач је доставио доказ о техничком капацитету и то фотокопије саобраћајних дозвола
за два возила и фотокопије полиса осигурања за наведена возила.
Понуђач је доставио фотокопију полисе осигурања од последица несрећног случаја, као и
полису осигурања од одговорности.
Понуђач је на свом меморандуму доставио списак реализованих уговора који за предмет
имају физичко техничко обезбеђење као и фотокопије наведених уговора
Понуђач је доставио доказ о испуњености кадровског капацитета и то доставивши списак на
свом меморандуму за кадровски капацитет уз који је доставио Ма обрасце, фотокопије
Уговора о раду за наведена лица, фотокопије важеће Лиценце за сваког радника понаособ,
као ифотокопије уверења о положеном стручном испиту за ППЗ.

На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправана, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у односу процењену вредност ове набавке.
2.“JAKUZA“ DOO, Нови Београд, улица Партизанске авијације бб, заведена под
бројем 1430 дана 18.06.2018.године у 9.45 часова
ул. Партизанске авијације бб
матични број понуђача:20446218
ПИБ :105760248
Лице овлашћено за потписивање уговора: Иван Јаковац
Лице за контакт : Иван Јаковац
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1430 дана 18.06.2018.године у 9.45 часова,
заведена код Понуђача под бројем 180/18 дана 15.06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.087.500,00 динара без ПДВ-а, односно 3.705.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 120 дана
Увидом у Конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, Модел уговора,
Попунио је Образац да је уписан у регистар Понуђача уз који је доставио Извод о
регистарцији привредног субјекта.
Понуђач је доставио Решење о издавању Лиценце од стране Министарства унутрашњих
послова.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да је регистрован у Регистар понуђача и
да су подаци о њему јавно доступни наводећи интернет адресу.
Понуђач је уредно попунио Образац Изјаве да поседује Контролни центар.
Понуђач је доставио о испуњености кадровског капацитета и то: списак запослених уз који
је доставио фотокопије уговора о раду као и фотокопије важећих Лиценци за сваког
радника понаособ.
Понбуђач је доставио фотокопије важећих сертификата и то СРПС 27001, 14001, 18001
Доставио је и Сертификат о контролисању СРПС А.Л2.002:2015 област контролисања
физичка заштита, област контролисања менаџмент из контролног центра.
Доставио је и Извештај о контролисању.
Понуђач је доставио Решење о издавању Лиценце издато од стране Министарства
унутрашњих послова.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму о испуњености техничког капацитета и
то : о поседовању два возила уз коју је доставио фотокопије саобраћајних дозвола и полиса
осигурања.
Понуђач је доставио на свом меморандуму списак референтних наручилаца за које је
доставио и фотокопије уговора.
Понуђач је доставио и полису осигурања као и опште услове за осигурање од одговорности
Понуђач је уредно попунио Образац Изјаве о обавези достављања меница.
На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправана, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у односу процењену вредност ове набавке.
3.“DVD VRAČAR“ Београд, улица Метохијска број 42, локал 2, заведена пд бројем 1431
дана 18.06.2018.године у 9.50 часова
ул. Метохијска број 42, локал 2
матични број понуђача:07065825
ПИБ :100302082

Лице овлашћено за потписивање уговора: Зоран Лазић
Лице за контакт : Драган Симић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1431 дана 18.06.2018.године у 9.50 часова,
заведена код Понуђача под бројем 471 дана 12 .06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.687.500,00 динара без ПДВ-а, односно 4.425.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде није уписао рок важења понуде
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала да Понуђач није уредно
попунио Обрасце који чине саставни део понуде .
Наиме понуђач није уписао рок важења понуде на страни 25/50 Конкурсне документације
што је био дужан да учини.
Имајући у виду члан 106. Закона о јавним набавкама понуда Понуђача садржи битан
недостатак јер је Понуђач био дужан да упише и минимални рок важења понуде, Што он
није учинио.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да ће понуда понуђача бити
одбијена због садржине битног недостатка у складу са чланом 106. Закона о јавним
набавкама.
4.“G4S SECURE SOLUTIONS“ DOO, Београд, улица Булевар Пека Дапчевића број 32,
заведена под бројем 1442 дана 19.06.2018.године у 8.00 часова
ул. Пека Дапчевића број 32
матични број понуђача: 06043429
ПИБ :100372941
Лице овлашћено за потписивање уговора: Aleksander David Sold
Лице за контакт : Ивана Алексов
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1442 дана 19.06.2018.године у 8.00 часова,
заведена код Понуђача под бројем 151 -МСС 2018 дана 14.06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.875.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.650.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 60 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала:
Понуђач је доставио Извод о регистрацији привредног субјекта, затим Изјаву на свом
меморандуму да је уписан у Регистар понуђача уз коју је доставио Решење из Регистра
понуђача.
Понуђач је доставио Решење о издавању Лиценце издато од стране Министарства
унутрашњих послова.
Понуђач је доставио доказ о испуњености додатног услова кадровског капацитета
доставивши фотокопије уговора о раду са важећим Лиценцама.
Понуђач је доставио фотокопије Сертификата 9001, 27001, 14001, 18001.
Доставио сертификат о контролисању област контролисања физичка заштита, менаџмент
из контролног центра.
Понуђач је доставио доказ техничког капацитета и то фотокопије саобраћајних дозвола као
и полисе осигурања за возила.
Доставио је и форокопију уговора о вршењу услуга физичко техничког обезбеђења.
Доставио је и Полису осигурања од одговорности.
Урдно је попунио Обрасце који чине саставни део понуде, уредно је попуни Образац Изјаве
да је уписан у регистар Понуђача, као и Изјаву о поседовању контролног центра и Изјаву о
обавези достављања меница.

На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправана, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у односу процењену вредност ове набавке.
5.“NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, улица 7.јули број 35 локал 8,9,10, заведена под бројем
1453 дана 19.06.2018.године у 11.45 часова
ул. 7.јули број 35 локал 8,9,10
матични број понуђача: 07984448
ПИБ :100668621
Лице овлашћено за потписивање уговора: Веселин Јаковљевић
Лице за контакт : Александра Николић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1453 дана 19.06.2018.године у 11.45 часова,
заведена код Понуђача под бројем 261-01 /2018-01 дана 19 .06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.800,000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.560.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 90 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрсаце који чине саставни део понуде, Модел уговора,
Попунио је Образац да је уписан у регистар Понуђача, као и Изјаву о поседовању
Контролног центра и Изјаву о обавези достављања меница.
Понуђач је доставио доказ о испуњености кадровског кпацитета доставивши фотокопије
уговора о раду и фотокопије важећих Лиценци за сваког запосленог понаособ.
Понуђач је на свом меморандуму доставио списак Уговора о вршењу услуга обезбеђења уз
који је доставио и фотокопије уговора.
Понуђач је доставио Решење о издавању Лиценце издато од стране Министарства
унутрашњих послова.
Доставио је и Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача.
Понуђач је доставио фотокопије тражених сертификата 14001, 9001, 18001, 27001 као и
сертификат о контролисању СРПС А.АЛ2.002:2015 област контролисања физичка заштита,
менацмент из контролног центар, техничка заштита.
Понуђач је доставио и Полису осигурања од последица несерћног случаја као и Полису
осигурања од одговорности.
Понуђач је делимично доставио доказ о испуњености техничког капацитета доставивши
очитане саобраћајне дозволе за тражена возила.
Понуђач није доставио Полисе осигурања за наведена возила што је било предвиђено у
делу Додатних услова доказ о техничком капацитету на страни 16/50 Конкурсне
документације:

„3.Понуђач је дужан да достави доказ о техничком капацитету- да располаже са
минимун 2 возила неопходних за обављање делатности (патролирање,
ефикасност у извршењу)
Доказ:фотокопија саобраћајних дозвола и полисе осигурања за наведена возила“
и у делу Упутство какао се додказује испуњеност услова на страни 18/50
Конкурсне документације јасно је наведено je:
„3.Понуђач је дужан да достави доказ о техничком капацитетуДоказ:фотокопија саобраћајних дозвола и полисе осигурања за наведена
возила“
Имајући у виду члан 106 .Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да одбије понуду
због садржине битног недостатака ако Понуђач не не докаже да испуњава додатне услове,
у конкретном Понуђач је доставио доказе о испуњености додатних услова али није све тј.

Није доствио полисе осигурања за наведена возила за која је доставио очитане
саобраћајне дозволе а исте су тражене.
Имајући у виду напред наведено Комисија је констатовала да ће понуда понуђача бити
одбијена због садржине битног недостатка у складу са чланом 106. Закона о јавним
набавкама.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:
Одбијена је понуда Понуђача “ DVD VRAČAR“ Београд, због садржине битног недостатка у
складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама.
Одбијена је понуда Понуђача “NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, због садржине битног
недостатка у складу са чланом 106 Закона о јавним набавкама.
6.“PERFECT COMPANY“ DOO, Нови Београд , улица Антифасиштичке борбе 30/30,
заведеан под бројем 1454 дана 19.06.2018.године у 11.55 часова
ул. Антифасиштичке борбе 30/30
матични број понуђача: 17194275
ПИБ : 100119001
Лице овлашћено за потписивање уговора: Миленко Милојевић
Лице за контакт : Милан Радуловић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 1454 дана 19.06.2018.године у 11.55 часова,
заведена код Понуђача под бројем 100/18 дана 12.06.2018.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.687.500,00 динара без ПДВ-а, односно 4.425.000,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 95 дана
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће:
Понуђач је уредно попунио Обрасце који чине саставни део понуде, Модел уговора,
Попунио је Образац да је уписан у регистар Понуђача, као и Образац Изјаве да поседује
Контролни центар, и Образац Изјаве о обавези достављања меница.
Понуђач је доставио Извод о регистрацији привредног субјекта, као и Решење из Регистра
понуђача.
Понуђач је доставио Решење о издавању Лиценце издато од стране Министарства
унутрашњих послова
Понуђач је доставио фотокопију важећег сертификата СРПС 27001 област сертификације
физичко техничко обезбеђење, аларм и видео мониторинг, послови заштите од пожара,
транспорт и обезбеђење вредностиу транспорту, услуге из домена заштите здравља и
безбедности на раду и услуге одржавања реда, одржавања хигијене и помоћних послова.
Фотокопију важећег сертификата 14001, и 18001.
Понуђач је доставио и Сертификат о контролисању СРПС А.АЛ2.002:2015 област
контрлисања физичка заштита.
Понуђач је доставио доказ о испуњености техничког капацитета - очитане саобраћајне
дозволе за возила као и фотокопије Полисе осигурања.
Понуђач је доставио доказ о испуњености пословног капацитета и то : фотокопију Уговора о
вршењу услуге обезбеђења.
Понуђач је доставио и Полису осигурања од одговорности .
Понуђач је доставио доказ о испуњености додатног услова за кадровски капацитет и то
фотокопије уговора о раду са фотокопијом Лицени за сваког запосленог.
На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправана, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у односу процењену вредност ове набавке.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Имајући у виду да је примљена само једна понуда није могућже правити ранг листу:
1.„DOBERGARD“DOO, Београд, Понуђена цена: 3.050,000,00 динара без ПДВ-а, односно
3.660.000,00 динара са ПДВ-ом
2.“JAKUZA“ DOO, Нови Београд , Понуђена цена : 3.087.500,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.705.000,00 динара са ПДВ-ом
3. “PERFECT COMPANY“ DOO, Нови Београд, Понуђена цена : 3.687.500,00 динара без
ПДВ-а, односно 4.425.000,00 динара са ПДВ-ом
4.“G4S SECURE SOLUTIONS“ DOO, Београд, Понуђена цена : 3.875.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 4.650.000,00 динара са ПДВ-ом
9. Понуђач којем се додељује уговор:
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да је пристигла понуда
благовремена, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе
Одлуку о додели уговора и уговор додели Понуђачу „DOBERGARD“DOO, Београд, улица
Школски Трг број 5 заведена под бројем 1401 дана 14.06.2018.године у 10.15 часова
заведена код Понуђача под бројем 1322/18 дана 08.06.2018.године, матични број
понуђача:17569775, ПИБ :103509048, Понуђена цена : 3.050,000,00 динара без ПДВ-а,
односно 3.660.000,00 динара са ПДВ-ом.
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели
уговора о јавној набавци услуга, Услуга ангажовања приватног обезбеђења додељујући
уговор понуђачу DOBERGARD“DOO, Београд, улица Школски Трг број 5 заведена под
бројем 1401 дана 14.06.2018.године у 10.15 часова .
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана
њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Драгиша Симић

