ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ, Душана Тривунца број 7, спрат 1
Број : 697
Датум : 12.04.2019.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 ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Редни број

8-525/2019
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР Понуђачу „DOBERGARD“DOO, Београд, улица Школски Трг број
5 заведена под бројем 650 дана 09.04.2019.године у 10.35 часова , заведена код Понуђача
под бројем 1194/19 дана 03.04.2019.године, матични број понуђача:17569775,
ПИБ:103509048, Понуђена цена: 3.967.520,00 динара без ПДВ-а, односно 4.761.024.00
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 људских ресурса за обезбеђење
објеката, коју је дана 26.03.2019.године донео директор Предузећа број 504 објавила
Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки дана 27.03.2019. године и својој
интернет страници.
На позив за подношење понуда за набавку услуга, Услуге ангажовања људских ресурса за
обезбеђење објекта благовремено се одазвало 3 понуђача.
Отварање понуда обављено је дана 09.04.2019.године са почетком у 11.15 часова.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда
број: 653 од 09.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај број 693 од 12.04.2019. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке је набавка Услуга и то Услуге ангажовања људских ресурса за
обезбеђење објеката.
Назив и ознака из општег речника набавки Услуга и то Услуге ангажовања људских ресурса
за обезбеђење објеката је 79710000.
Предмет јавне набавке обликован у целини.
Процењена вредност јавне набавке Услуга, Услуге ангажовања људских ресурса за
обезбеђење објеката је 4.200.000,00 динара без ПДВ-а.
У поступку јавне набавке за набавку услуга, Услуге ангажовања људских ресурса за
обезбеђење објеката, учествовало је 3 понуђача са благовременим понудама и то:
1“JAKUZA“ DOO, Нови Београд, улица Партизанске авијације бб, заведена под бројем
639 дана 08.04.2019.године у 11.00 часова
2.“DOBERGARD“ DOO, Беoгрaд, улица Школски Трг број 5, заведена под бројем 650
дана 09.04.2019.године у 10.35 часова
3.“NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, улица 7.Јули број 35 локал 8, 9, 10 заведена под
бројем 651 дана 09.04.2019.године у 10.45 часова

7. Неблаговремене понуде:
Нема неблаговремених понуда
Елемент критеријума : најнижа понуђена цена
Назив и седиште понуђача:
1.“JAKUZA“ DOO, Нови Београд, улица Партизанске авијације бб, заведена под
бројем 639 дана 08.04.2019.године у 11.00 часова
ул. Партизанске авијације бб
матични број понуђача: 20446218
ПИБ : 105760242
Лице овлашћено за потписивање уговора: Иван Јаковац
Лице за контакт : Иван Јаковац
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 639 дана 08.04.2019.године у 11.00 часова,
заведена код Понуђача под бројем 126/2019 дана 05.04.2019.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.996.480,00 динара без ПДВ-а, односно 4.795.776,00 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 коју је доставио Извод о
регистрацији привредног субјекта као и Решење из Регистра понуђача, као и Изјаву о
обавези достављања менице, Изјаву о поседовању контролног центра.
Понуђач је доставио Решење Министарства унутрашњих послова којим је издата Лиценца
за вршење послова физичко - техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму да је уписан у Регистар понуђача
наводећи интернет адресу на којој су подаци јавно доступни.
Понуђач је доставио доказ неопходног кадровског капацитета и то доставивши Изјаву на
свом меморандуму наводећи поименично лица за која доставља Фотокопије МА образаца,
фотокопије Уговора и фотокопије Лиценци за вршење послова обезбеђења.
Понуђач је доставио фотокопије тражених сертификата као и Извештај о вредновању издат
од стране Центра за пружање услуга, сервиса и пакете производа Сертификација услуга
приватног обезбеђења.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму о поседовању возила уз коју је доставио
фотокопије собраћајних дозвола и полисе осигурања.
Понуђач је уредно попунио Образац Изјаве о поседовању Контролног центра.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму о поседовању контролног центра.
Доставио је Уговор о закупу пословног простора.
Понуђач је доставио Изјаву на свом меморандуму наводећи у њој називе Наручиоца код
којих је извршена услуга обезбеђења уз коју је доставио и фотокопије Уговора о извршеним
услугама.
Доставио је и полисе осигурања запослених од последица несрећног случаја.
На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправна, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у на односу процењену вредност набавке.

2.“DOBERGARD“ DOO, Беогеад, улица Школски Трг број 5, заведена под бројем 650
дана 09.04.2019.године у 10.35 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 650 дана 09.04.2019.године у 10.35 часова,
заведена код Понуђача под бројем 1194/19 дана 03.04.2019.године
Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 3.967.520,00 динара без ПДВ-а, односно 4.761.024.00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 30 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 коју је доставио Извод о
регистрацији привредног субјекта као и Решење из Регистра понуђача, као и Изјаву о
обавези достављања менице, Изјаву о поседовању контролног центра.
Понуђач је на свом меморандуму доставио Обавештење о упису у регистар Понуђача
наводећи интернет адресу на којој су подаци о понуђачу јавно доступни уз коју је доставио
и Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача као и Решење из Регистра
понуђача.
Понуђач је доставио Решење Министарства унутрашњих послова којим је издата Лиценца
за вршење послова физичко - техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана.
Понуђач је на свом меморандуму доставио списак запослених лица за које је доставио
фотокопије МА образаца, као и фотокопије уговора о раду и фотокопије лиценци и
фотокопије Уверења о положеном стучном испиту из бласти заштите од пожара,
Понуђач је доставио фотокопије тражених сертификата као и Извештај о вредновању издат
од стране Центра за пружање услуга, сервиса и пакете производа Сертификација услуга
приватног обезбеђења.
Понуђач је доставио доказ техничког капацитета доставивши фотокопије саобраћајних
дозвола и полисе осигурања.
Понуђач је доставио на свом меморандуму списак извршених услуга физичко техничког
обезбеђења уз који је доставио фотокопије уговора о извршеним услугама.
Доставио је и полисе осигурања запослених од последица несрећног случаја.
На основу свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда Понуђача,
исправна, одговарајућа и прихватљива, имајући у виду достављену документацију као и
понуђену цену у односу процењену вредност набавке.
3.“NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, улица 7.Јули број35 локал 8,9,10, заведена под бројем
651 дана 09.04.2019.године у 10.45 часова
ул. 7.Јули број35 локал 8,9,10
матични број понуђача: 07984448
ПИБ :100668621
Лице овлашћено за потписивање уговора: Веселин Јаковљевић
Лице за контакт : Александар Николић
Подаци из понуде
Број под којим је понуда заведена 651 дана 09.04.2019.године у 10.45 часова,
заведена код Понуђача под бројем 71-01/2019-05 дана 08.04.2019.године

Начин на који понуђач наступа - самостално
Понуђена цена : 4.126.800,00 динара без ПДВ-а, односно 4.952.160,00 динара са
ПДВ-ом
Рок важења понуде 90 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 коју је доставио Извод о
регистрацији привредног субјекта као и Решење из Регистра понуђача, као и Изјаву о
обавези достављања менице, Изјаву о поседовању контролног центра.
Понуђач је доставио Извод о регистрованим подацима из регистра понуђача,
Понуђач је доставио Решење Министарства унутрашњих послова којим је издата Лиценца
за вршење послова физичко - техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана
Понуђач је доставио фотокопије тражених сертификата.
Понуђач је доставио очитане саобраћајне дозволе за два возила.
Понуђач је доставио и полисе осигурања запослених од последица несрећног случаја.
Понуђач је доставио фотокопије уговора о извршеним услугама обезбеђења.
Понуђач је доставио фотокопије МА образаца, као и фотокопије уговора о раду и
фотокопије лиценци
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 на процењену вредност набавке.
Понуде које су одбијене и разлог одбијања:
Нема понуда које су одбијене
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Ранг листа достављених понуд:
1.„DOBERGARD“DOO, Београд, Понуђена цена: 3.967.520,00 динара без ПДВ-а, односно
4.761.024.00 динара са ПДВ-ом
2.“JAKUZA“ DOO, Нови Београд , Понуђена цена : 3.996.480,00 динара без ПДВ-а,
односно 4.795.776,00 динара са ПДВ-ом
3. “NIFON SECURITY“ DOO, Ниш, Понуђена цена : 4.126.800,00 динара без ПДВ-а,
односно 4.952.160,00 динара са ПДВ-ом
9. Понуђач коме 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 650 дана 09.04.2019.године у 10.35 часова
заведена код Понуђача под бројем 1194/19 дана 03.04.2019.године, матични број понуђача :
17569775, ПИБ :103509048, Понуђена цена : 3.967.520,00 динара без ПДВ-а, односно
4.761.024.00 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 људских ресурса за обезбеђење

објеката додељујући уговор понуђачу „DOBERGARD“ DOO, Београд, улица Школски Трг
број 5 заведена под бројем 650 дана 09.04.2019.године у 10.35 часова, заведена код
Понуђача под бројем 1194/19 дана 03.04.2019.године.
Подизвођач: Понуђач 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

