ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Цара Лазар 51,32000 Чачак
Број:457/13
Датум: 19.06.2020. године
На oснову члана 108. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке мале вредности - набавка услуга физичко-техничког обезбеђења објеката,
доносим

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD,
улица Школски трг 5,11000 Београд са подизвођачем „DOBERGARD” DOO
BEOGRAD Школски трг 5,11000 Београд ( понуда са подизвођачем ), у свему према
понуди број 1276/20 од 12.06.2020. године у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга физичко-техничког обезбеђења објеката, редни број 457.

Образложење
Наручилац - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак донео је дана
08.06.2020. године Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка услуга физичко-техничког обезбеђења објеката заводни / деловодни број 457/1
од 08.06.2020. године.

Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. Назив и знака из
општег речника набавке Услуге обезбеђења-79710000. Позиција у Плану набавки План јавних набавки за 2020.годину - 1.2.1. Набавка услуга физичко-техничког
обезбеђења објеката, број јавне набавке 457.
На основу чл. 55. ст. 1. тч. 2), чл. 57. ст. 1., чл. 60. ст. 1. тч. 1) и чл. 62. ст. 2. Закона о
јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) Наручилац –
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак је објавио позив за подношење
понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки ( www.portal.ujn.gov.rs )
и на својој интернет страници ( www.parkingcacak.co.rs ).
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У року предвиђеном за подношење понуда није било захтева заинтересованих лица за
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, указивања
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, као ни
измена и допуна конкурсне документације од стране наручиоца.
На основу позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке мале
вредности ( у року одређеном у позиву за подношење понуда ), благовремено, тј. до
дана 19.06.2020. године до 10 часова ( рок за подношење понуда ) поднете су понуде од
стране следећих понуђача:

1. „DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD Школски трг 5,11000 Београд (
понуда са подизвођачем ) - понуда поднета 17.06.2020. године у 0950 часова ( у
означеном датуму и сату понуда је примљена од стране Наручиоца - Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Чачак).
2. „JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун понуда
поднета 19.06.2020. године у 0910 часова ( у означеном датуму и сату понуда је
примљена од стране Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак).
3. „SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO, улица Булевар Вука Караџића
98/22,32000 Чачак понуда поднета 19.06.2020. године у 0930 часова ( у означеном
датуму и сату понуда је примљена од стране Наручиоца - Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Чачак).
За горе наведене понуде, Комисија за јавну набавку је утврдила да је благовремено
поднета ( Благовремена понуда - ''благовремена понуда је понуда која је примљена од
стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда'' - чл. 3. ст. 1. тач.
31) Закона о јавним набавкама ).
Неблаговремено поднетих понуда није било.
Укупан број поднетих понуда у предметном поступку јавне набавке мале вредности
број 457: 3 ( три ).

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА
Понуђач 1.
„DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд
( понуда са подизвођачем )
Основни подаци о понуђачу који је поднео понуду са подизвођачем:
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Понуђача: DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000
Београд, телефон: 011/65-57-144 и факс: 011/66-57-145; електронска адреса ( e-mail
): dusan.dukic@dobergard.co.rs ; матични број 20821612, ПИБ број 107533181, рачун
број 145-20673-36 отворен код „EXPOBANK A.D “, лице овлашћено за
потписивање уговора: директор Душан Ђукић.
Подизвођач: „DOBERGARD” DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд,
матични број 17569775, ПИБ број 103509048;
Понуђач 2.
„JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун, телефон:
011/42-35-036 и факс: 011/42-35-036; електронска адреса ( e-mail ):
jakuza.security@gmail.com; матични број 20446218, ПИБ број 105760248, рачун број
205-134754-25 отворен код „Комерцијалне банке“, лице овлашћено за потписивање
уговора: директор Иван Јаковац.
Понуђач 3.
„SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO улица Булевар Вука Караџића 98/22,
32000 Чачак, телефон: 065/553-5540; електронска адреса ( e-mail ):
system.spas032@gmail.com; матични број 21402141, ПИБ број 110920862, рачун број
330-18001481-08 отворен код „CREDIT AGRICOLE “, лице овлашћено за потписивање
уговора: директор Александар Петровић.
Поступак отварања понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка услуга
физичко-техничког обезбеђења објеката, број јавне набавке 457, спроведен је дана
19.06.2020. године у просторијама Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Чачак, са почетком у 1015 часова ( јавно отварање понуда ) и истом је
присуствовао овлашћени представник понуђача (''у поступку отварања понуда могу
активно учествовати само овлашћени представници понуђача'') отварању понуда нису
присуствовала друга заинтересована лица.
О поступку отварања понуда ( јавно отварање понуда ), Наручилац је у складу са чл.
104. Закона о jавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12,
14/15 и 68/15 ) водио Записник о отварању понуда ( заведен код Наручиоца - Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак под заводним / деловодним бројем 457/9
од 19.06.2020. године ). Записник о отварању понуда преузео је понуђач „SEKURITY
SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO из Чачка који је имао овлашћеног представника Милету
Петровића на отварању понуда, осталим понуђачима је Наручилац је у складу са
поменутим чланом ЗЈН доставио записник у законом прописаном року.
По спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку
Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак, дана 19.06.2020.
године приступила је прегледу и оцени поднете понуде, односно стручној оцени
поднете понуде.
У складу са Законом о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак, приступила је прегледу и оцени
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благовремено поднете понуде ( Благовремена понуда - ''благовремена понуда је понуда
која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење
понуда'' - чл. 3. ст. 1. тч. 31) Закона о јавним набавкама ), а све сагласно чл. 107. ст. 1.
Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и
68/15 ) којим је прописана дужност наручиоца да у поступку јавне набавке, пошто
прегледа и оцени, одбије све неприхватљиве понуде ( Прихватљива понуда ''прихватљива понуда је 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'' - чл. 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним набавкама).
У првој фази стручне оцене благовремених поднете понуда, Комисија за јавну набавку
Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак је испитивала да ли
поднета понуда садржи битне недостатке.
Прегледом и оценом наведене понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца – Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак је утврдила да понуде:
понуђача DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд
са подизвођачем „DOBERGARD” DOO Школски трг 5,11000 Београд ( понуда са
подизвођачем), понуда број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом
од 1.622.500,00 динара без ПДВ-а,
понуђача JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун, понуда
број 120/20 од 17.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од 1.732.500,00 динара
без ПДВ-а,
понуђача „SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO, улица Булевар Вука Караџића
98/22,32000 Чачак, понуда број 10/20 од 18.06.2020. године, са укупно понуђеном
ценом од 1.897.500,00 динара без ПДВ-а,
не садрже битне недостатке.
У другој фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак је приступила испитивању понуде
поднета од стране горе означеноих понуђача, понуде за коју је утврђено да не садржи
битне недостатке, а у погледу потпуног испуњавања свих техничких спецификација,
односно утврђивању да ли је та понуда одговарајућа.
За понуде поднете у предметном поступку јавне набавке мале вредности од стране:
„DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD. Школски трг 5,11000 Београд
(понуда са подизвођачем), понуда број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно
понуђеном ценом од 1.622.500,00 динара без ПДВ-а
JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун, понуда број
120/20 од 17.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од 1.732.500,00 динара без
ПДВ-а,
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„SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO, улица Булевар Вука Караџића 98/22,32000
Чачак, понуда број 10/20 од 18.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од
1.897.500,00 динара без ПДВ-а,
Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Чачак је утврдила да су понуде одговарајуће ( Одговарајућа понуда - '' одговарајућа
понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације'' - чл. 3. ст. 1. тач. 32) Закона о јавним набавкама ).
Након тога, Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Чачак приступила је оцени прихватљивости понуда поднетих од
стране понуђача:
„DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд
(понуда са подизвођачем), понуда број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно
понуђеном ценом од 1.622.500,00 динара без ПДВ-а,
„JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун, понуда број
120/20 од 17.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од 1.732.500,00 динара без
ПДВ-а,
„SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO, улица Булевар Вука Караџића 98/22,32000
Чачак, понуда број 10/20 од 18.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од
1.897.500,00 динара без ПДВ-а,
односно утврђивању да ли су горе означена понуде прихватљиве, и том приликом
утврдила је да су понуде понуђача ( укупна понуђена вредност - укупно понуђена цена )
„ DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд (
понуда са подизвођачем), понуда број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно
понуђеном ценом од 1.622.500,00 динара без ПДВ-а,
„JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД, улица Светозара Папића 3д ,11080 Земун, понуда број
120/20 од 17.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од 1.732.500,00 динара без
ПДВ-а,
„SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032-” DOO, улица Булевар Вука Караџића 98/22,32000
Чачак, понуда број 10/20 од 18.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом од
1.897.500,00 динара без ПДВ-а,

не прелазе износ процењене вредности јавне набавке - процењена вредност од
2.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) садржана у Одлуци о покретању
предметног отвореног поступка јавне набавке ( заводни / деловодни број код
Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак 457/1 од 08.06.2020.
године ) и констатована у Записнику о отварању понуда ( заводни / деловодни број код
Наручиоца - Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак 457/1 од 19.06.2020.
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године ) и да иста не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача,
па је на основу ових чињеница Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Чачак утврдила да су понуде прихватљиве
(
Прихватљива понуда - ''прихватљива понуда је 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'' - чл. 3. ст. 1. тач. 33) Закона о јавним набавкама ).
Имајући у виду наведено, да је у предметном поступку јавне набавке мале вредности
поднето 3 ( три ) прихватљиве понуде, Комисија за јавну набавку Наручиоца - Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак је приступила рангирању понуда на
основу примене критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење
понуда и конкурсној документацији ( критеријум је мерило које се користи за
вредновање, упоређивање и оцењивање понуда ) - НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Ранг листа понуда у случају примене критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА у предметном отвореном поступку јавне набавке критеријум најнижа понуђена цена
заснива се на најнижој понуђеној цени као једином критеријуму:

Пословно

УКУПНО

или скраћено

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

пословно име понуђача

( у динарима без ПДВ-а )

„DOBERGARD PLUS” DOO
BEOGRAD, са подизвођачем
„DOBERGARD” DOO BEOGRAD

Рангирање

1.622.500,00

1.

„JАКУЗА” ДОО БЕОГРАД

1.732.500,00

2.

„SEKURITY SYSTEM S.P.A.S.-032” DOO

1.897.500,00

3.
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На основу изнетог, а у складу са чл. 107. ст. 3. Закона о јавним набавкама (
''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну
набавку наручиоца је утврдила да су испуњени услови за доделу уговора и
предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора понуђачу
„DOBERGARD PLUS” DOO BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са
подизвођачем „DOBERGARD” DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд (
понуда са подизвођачем), понуда број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно
понуђеном ценом датом у обрасцу понуде из конкурсне документације од
1.622.500,00 динара без ПДВ-а.
Укупно понуђена цена из понуде понуђача „DOBERGARD PLUS” DOO
BEOGRAD, улица Школски трг 5,11000 Београд са подизвођачем „DOBERGARD”
DOO BEOGRAD, Школски трг 5,11000 Београд ( понуда са подизвођачем), понуда
број 1276/20 од 12.06.2020. године, са укупно понуђеном ценом датом у обрасцу
понуде из конкурсне документације од 1.622.500,00 динара без ПДВ-а,

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ MАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБЈЕКАТА
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
( у динарима без ПДВ-а )

1.622.500,00

ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
( у динарима )

324.500,00

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА :
( у динарима са ПДВ-ом )

1.947.000,00
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