
Наручилац: Комисија за заштиту конкуренције
Адреса: Савска улица број 24/IV
Место: Београд

Број: ЈН-мв III-3/16
Број: 8/0-04-779/2016-16

Датум: 13.12.2016. године

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Председник Комисије за заштиту конкуренције, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЈШ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуга физичко техничког обезбеђеља и
противпожарне заштите, за период од 01.01.-31.12.2017. године, групи понуђача Беозаштита
АД , са седиштем у Београду Улица далматинска 1О 1, Беозаштита безбедност и здравље на
раду доо са седиштем у Београду, Смедеревски пут 4ф и БЗР Безбедност доо са седиштем у
Београду Улица далматинскаl03,2, чија је понуда код Наручиоца заведена под бројем: 8/0-04-
779/2016-12.

Укупна вредност набавке уговара се у износу од 1.506.720,00 динара без ПДВ-а за период од
01.01.-31.12.2017. године, односни у износу од 258,00 динара по радном часуза једног
извршиоца, на једној позицији 16 часова дневно, непрекидно (од 6,00 до 22,00Ь).

Образложење

Наручилац је 14.11.2016. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, заводни број 8/0-04-797/2016-1, ради набавке услуга физичко техничког обезбеђеља и
противпожарне заштите, за период од 01.01.-31.12.2017. године за потребе ради обезбеђивања
пословног простора Комисије за заштиту конкуренције под ознаком и бројем ЈН-МВ- III-3/16.

За наведену набавку, наручилац је дана 22.11.2016. године, објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда, 02.12.2016. године у 11.45 часова, на адресу наручиоца
приспело је пет понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 02.12.2016. године, комисија за јавну
набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 13.12.2016. године сачинила извештај, у којем
је констатовано следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке: услуге физичко техничког обезбеђеља и
противпожарнезаштите

Назив и ознака из Општег речника
79710000-услуге обезбеђељанабавки:

Процељена вредности јавне набавке 1.900.000,00 динара
(без ПДВ-а):

Подаци из плана јавних набавки, План набавки за 2016. годину: позиција 1.2.3-

односно из финансијског плана: услуге обезбеђеља

2) Укупан број поднетих понуда:
Благовремено је приспело пет понуда.



Редн
и Заводни број Назив понуђача (групе понуђача) Датум и сат пријема
број

1. 8/0-04-779/2016- 02.12.2016. године
10 ДВДВРАЧАР

у 09:25

2. 8/0-04-779/2016- ЈакузаДоо и 02.12.2016. године
11 Eson Security doo у 10,45

8/0-04-779/2016- Беозаштита АД , Беозаштита безбедност 02.12.2016. године3. 12 и здравље на раду доо и БЗР Безбедност
доо у 10,45

4. 8/0-04-779/2016- G4S SECURE SOLUTJONS DOO, Јоник 02.12.2016. године
13 доо у 11,35

5. 8/0-04-779/2016- 02.12.2016. године
14 PROТECTA GROUP DOO

у 11,42

Неблаговремено приспелих понуда није било.

3) Понуде које су одбијене, као и разлози за њихово одбијање:

На основ члана 106. Закона о 'авним набавкама, одби'а'у се понуде следећих пон ача
Назив понуђача

(групе Битни недостаци понуде
пон ача

ДВДВРАЧАР

Понуђач уз достављену понуду није приложио:

доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ЈП
Конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Оверен и потписан Образац изјаве о
испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, из поглаваља III);

комплетан део "Техничке карактеристике (спецификације) предмета
јавне набавке" понуђач је доставио само део (другу страну) и
образац структуре цене;

оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди;

оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона;

оверен и потписан Модел уговора

оригинал писма банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, обавезујућег карактера за банку.

Имајући у виду наведено, Наручилац понуду понуђача ДВД ВРАЧАР
одбија као неприхватљиву у складу са тач. 1,2,3. и 5. члана 106. Закона о
јавним набавкама, с обзиром на то да понуђач није доказао да испуњва
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке као и да није
достави о доказ да ће уколико буде изабран за најповољнијег понуђача
доставити тражено средство обезбеђења уговора. Понуђач није доставио ни
Д ге доказе на основ ко'их'е мог ће в дити ства н сад жин пон де.
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ЈакузаДоо и
Eson Security

Доо

PROTECTA
GROUPOOO

Понуда понуђача ДВД ВРАЧАР је и неодговарајућа с обзиром на то да
понуђач није доставио комплетан део конкурсне документације који се
односи на техничке карактеристике предмета набавке па Наручилац није
могао да се увери да понуђачиспуњава све тражене техничке
специ икацие' п едмета набавке.
Понуђач уз достављену понуду није приложио оригинал писма банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег
карактера за банку. Наручилац је у делу конкурсне документације "IV
Упутство понуђачима како да сачине понуду" под тачком ,,12. Подаци о
врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача" навео да је понуђач дужан да уз понуду
достави оригинал писма банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, обавезујућег карактера за банку. Имајући у виду да ни
једанод учесника из групе понуђача Јакуза Доо и Eson Security doo нису
доставили оригинал писма банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, обавезујућег карактера за банку наручилац је
њиховупонуду ОДНИО као неприхватљиву у складу са тачком 3) члана 106.
Закона о јавним набавкама. Понуђач је уз понуду доставио изјаву
директора понуђача из групе понуђача Јакуза Доо али овом изјавом није
доказао да исп њава ажени слов за учешће пос пк .авне набавке.
Понуђач уз достављену понуду није приложио оригинал писма банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег
карактера за банку. Наручилац је у делу конкурсне документације "IV
Упутство понуђачима како да сачине понуду" под тачком ,,12. Подаци о
врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача" навео да је понуђач дужан да уз понуду
достави оригинал писма банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, обавезујућег карактера за банку. Имајући у виду да
понуђач PROTECTA GROUP 000 није доставио оригинал писма банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег
карактера за банку наручилац је њихову понуду одбио као неприхватљиву
складу са тачком 3) члана 106. Закона о 'авним набавкама.

258,00 динара по радном часу

291,00 дина а по радном часу

следеће цене:
Понуђена цена за један час
физичко техничког обезбеђења и
п отивпожа не заштите без ПДВ-а

Назив понуђача чија је понуда одговарајучћа

4) Начин примене методологије за избор најповољнијег понуђача:
Избор између достављених понуда, у складу са конкурсном документацијом извршен

је применом критеријума "најнижапонуђенацена".
НаконпрегледасвихдостављенихпонудаНаручилацје утврдиода су понуде групепонуђача:

Беозаштита АД , Беозаштита безбедност и здравље на раду доо и БЗР Безбедност доо и G4S
SECURE SOLUТIONS 000 и Јоник доо одговарајуће.

Пон ачи чи'е с пон де одгова а' ће понудили с

7) Назив понуђача којем се додељује уговор:
На основу прегледа, стручне оцене понуда комисија предлаже, да се за набавку услуга

з



физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите, за период од 01.01.-31.12.2017
године, као најповољнија изабере понуда понуђача Беозаштита АД, Беозаштита безбедност и
здравље на раду доо и БЗР Безбедност доо, Београд, која је код Наручиоца заведена под
бројем: 8/0-04-779/2016-12.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за пружање услуга физичко техничког обезбеђења и
противпожарне заштите износи са једним извршиоцем, на једној позицији 16 часова,
непрекидно (од 6,00 дО 22,00Ь) износи 258,00 динара по радном часу. Укупна вредност услуге
за уговорни период износи 1.506.720,00 динара.

Председник Комисије за заштиту конкуренције, прихвата предлог Комисије за јавну набавку
у предметном поступку, па на основу законског овлашћења доноси ову Одлуку о додели уговора и
одлучује као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се предаје

Републичкој комисији за зашТИТУправа у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
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