Наручилац

ЈП“ Завод за уџбенике“

Адреса

Обилићев Венац 5

Место

Београд

Врста наручиоца

Државно јавно предузеће

Датум

29.06.2018.година

Јавна набавка број: ЈНОП 04/2018

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04-3247 од 11.05.2018. године у отвореном поступку
,сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 04-4428 од 29.06.2018 .године, а у складу са чланом 108. став 1. и
став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 ), Директор
Јавног предузећа „Завод за уџбенике“, доноси следећу:
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговора за јавну набавку ЈНОП 04/2018 услуге: Обезбеђивање објеката Јавног предузећа ,,Завод за уџбенике,,
Београд, на локацијама у Београду и Новом Саду, за период од 1 (једне) године, према конкурсној документацији и
спецификацији , додељује се групи понуђача: 1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O. Љутице Богдана 1а, 11000Београд
2.“РЕВНОСТ“АД Балзакова 3, 21000 Нови Сад, за понуду број 04-4291 од 22.06.2018. године., са укупном понуђеном
ценом у износу од 7.393.440,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 11.05.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка , број одлуке 04-3247 за јавну
набавку ЈНОП 04/2018.
Предмет јавне набавке је набавка услуге: Обезбеђивање објеката Јавног предузећа ,,Завод за уџбенике,, Београд, на
локацијама у Београду и Новом Саду, за период од 1 (једне) године према конкурсној документацији и спецификацији.
Назив и ознака из општег речника набавки
79710000 – услуге обезбеђења
Позив за подношење понуде број 04-3487 , и конкурсну документацију број 04-3488 Наручилац је дана
22.05..2018.године објавио на Порталу управе за јавне набавке http://www.portal.ujn.gov.rs/ и на својој интернет страници
www.zavod.co.rs. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.
Након спроведеног јавног отварања понуда које је обављено 22.06.2018. године у 12:00 часова у просторијама Јавног
предузећа „Завод за уџбенике“ , Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о
истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 04-4428 од 29.06.2018. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
Да је Понуђач :
1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O. Љутице Богдана 1а,11000Београд 2.“РЕВНОСТ“АД Балзакова 3, 21000 Нови Сад
као учесник у заједничкој понуди доставио:
Благовремену понуду број 04-4291 дана 22.06.2018. године у 09:15 часова која испуњава основне и додатне
услове наведене у конкурсној документацији.;
Решење Министарства унутрашњих послова за поседовање лиценце за правна лица за послове физичкотехничке заштите лица и имовине и одржавање реда;
Уговори о раду (уговори о делу,уговори о привременим и повременим пословима и сл)или одговарајући М
обрасци (за укупно 18 радника);
Решења Министарства унутрашњих послова за поседовање лиценце за физичка лица за вршење основних
послова службеника обезбеђења –без оружја (укупно 18 решења);
Уверења о положеним стручним испитима за послове против-пожарне заштите ,издаје Министарство
унутрашњих послова (укупно 4 уверења);
Понуђена јединична цена по радном сату износи 211,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 253,20 динара;
Укупна вредност за 35.040 сати износи 7.393.440,00без ПДВ-а а са ПДВ-ом 8.872.128,00 динара;
Рок и начин плаћања је 17 дана од дана пријема исправног рачуна за услуге извршене у претходном месецу ;
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуде.
Место и начин испоруке Београд и Нови Сад
Споразум за учеснике у заједничкој понуди

1

2.INEX PLUS D.O.O. Добановачки пут 58, 11 000 Београд 2.MK ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О Луја Адамича 15, 11000 Београд
је понуђач као учесник у заједничкој понуди доставио:
Благовремену понуду број 04-4292 дана 22.06.2018. године у 09:31 часова која испуњава основне и додатне
услове наведене у конкурсној документацији.;
Решење Министарства унутрашњих послова за поседовање лиценце за правна лица за послове физичкотехничке заштите лица и имовине и одржавање реда;
Уговори о раду (уговори о делу,уговори о привременим и повременим пословима и сл)или одговарајући М
обрасци (за укупно 18 радника);
Решења Министарства унутрашњих послова за поседовање лиценце за физичка лица за вршење основних
послова службеника обезбеђења –без оружја (укупно 18 решења);
Уверења о положеним стручним испитима за послове против-пожарне заштите ,издаје Министарство
унутрашњих послова (укупно 4 уверења);
Понуђена јединична цена по радном сату износи 299,90 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 359,88 динара;
Укупна вредност за 35.040 сати износи 10.508.496,00 без ПДВ-а а са ПДВ-ом 12.610.195,20 динара;
Рок и начин плаћања је 15 дана од дана достављања рачуна уплатом на рачун понуђача ;
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Место и начин испоруке Београд и Нови Сад
Споразум за учеснике у заједничкој понуди

1) Подаци о јавној набавци:
Редни број јавне набавке

Предмет јавне набавке

Редни број из Плана набавки
Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације у буџету,
односно финансијском плану за плаћање
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање
из Плана набавки
Врста поступка јавне набавке из Плана набавки
Оквирни датум покретања поступка из Плана набавки
Оквирни датум закључења уговора из Плана набавки
Оквирни датум извршења уговора из Плана набавки
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

ЈНОП 04/2018

Набавка услуге: Обезбеђење објеката
Јавног предузећа ,,Завод за уџбенике,, на
локацијама у Београду и Новом Саду, за
период од 1 (једне) године

Позиција 1.2.8.
За наведену јавну набавку средства су
планирана у финансијским планом под
редним бројем 37
Да
Отворени поступак
Јун 2018
Август 2018
Август 2018
11.000.000,00 динара
7.393. 440,00 динара
8.872.128,00 динара

Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке:
Да

2

Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена вредност:
Јавна набавка се спроводи на основу Издавачког плана и налази се у Плану набавки , процењена вредност утврђена је на
основу дугогодишњег искуства из ове области и путем интернета , као и истраживањем тржишта и потенцијалних
добављача.
Евентуална одступања од Плана набавки са образложењем:
Нема.
2) Укупан број поднетих понуда: Поднете су 2 ( две ) понуде.
Поднета понуда:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде

Напомена

1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O.
Љутице Богдана 1а,11000Београд
2.“РЕВНОСТ“АД
Балзакова 3, 21000 Нови Сад

1.INEX PLUS D.O.O.
Добановачки пут 58
11 000 Београд
Бојан Угринић

04-4310од 22.06.2018. године

2.MK ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О
Луја Адамича 15
11000 Београд

Основни подаци о понуђачима
Неблаговремене понуде

Благовремене понуде
1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O.
Љутице Богдана 1а,11000Београд

Није било неблаговремених понуда

1.
2.“РЕВНОСТ“АД
Балзакова 3, 21000 Нови Сад

2.

1.INEX PLUS D.O.O.
Добановачки пут 58
11 000 Београд

Није било неблаговремених понуда

2.MK ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О
Луја Адамича 15
11000 Београд

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да

Не

3) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена:
Није било неблаговремених понуда,нити понуда за одбијање.
4) Критеријум за оцењивање понуде је:
- најнижа понуђена цена
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а) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:
Укупно понуђена цена (без
ПДВ-а)
1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O.
Љутице Богдана 1а,11000Београд

7.393.440,00 без ПДВ-а

1
2.“РЕВНОСТ“АД
Балзакова 3, 21000 Нови Сад

2

1.INEX PLUS D.O.O.
Добановачки пут 58
11 000 Београд
2.MK ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Д.О.О
Луја Адамича 15
11000 Београд

10.508.496,00 без ПДВ-а

Kомисија за јавну набавку ЈНОП 04/2018 је након извршеног рангирања најповољнијем понуђачу- група
понуђача ,,Inter safe business“д.о.о. Београд/,,Ревност“ а.д. Нови Сад, ради транспарентности усвајања јединичне
цене и због усмене примедбе на јединичну цену радног сата једног ангажованог радника као ,,неуобичајено ниска
цена“, а која је констатована од стране представника понуђача ,,Inex plus“ d.o.o. Београд/МК ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Д.О.О. Београд,у поступку отварања понуда, доставила Захтев за образложење јединичне цене радног сата једног
ангажованог радника за вршење услуге која је предмет јавне набавке. Број захтева 04-4356 од 26.06.2018. године.
Група понуђача,,Inter safe business“д.о.о. Београд/,,Ревност“ а.д. Нови Сад је благовремено, у складу са захтевом
доставила детаљно образложење- Обрачун саставних делова понуде по радном сату, на основу примера за 176сати
на месечном нивоу, уз образложење да се ради о понуђеној цени предметних услуга, а не о понуђеној цени рада,
као и да су у својој понуди доставили потписану и оверену изјаву да су при достављању своје понуде поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, за оба понуђача, као и да Уговор о предметној јавној набавци могу у свему и у потпуности да реализују у
складу са понуђеним условима. Одговор на захтев наручиоца је заведен под бројем 04-4404 од 28. 06. 2018. године.
5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
На основу чланa 107. Став 2. Закона о јавним набавкама, стручне оцене понуда спроведене у складу са конкурсном
документацијом , Комисија за јавну набавку која је именована Решењем 04-3248 од 11.05.2018. године, предлаже да се
донесе Одлука о додели уговора у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама и уговор додели групи понуђача:
1.INTER SAFE BUSINESS D.O.O. Љутице Богдана 1а, 11000Београд 2.“РЕВНОСТ“АД Балзакова 3, 21000 Нови
Сад, применом критеријума најниже понуђене цене, за понуду број 04-4291 од 22.06.2018. године.(заведено код
наручиоца) односно 1729 од 21.06.2018. године(заведено код понуђача). У складу са чланом 3. став 1. тачка 33 закона,
понуда је благовремена, наручилац
је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава права
наручиоца , нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Уговорене вредност предметне услуге за период од 12 месеци износи 7.393.440,00 динара без ПДВ-а.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења
донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује групи понуђача: 1.INTER SAFE BUSINESS
D.O.O. Љутице Богдана 1а, 11000Београд 2.“РЕВНОСТ“АД Балзакова 3, 21000 Нови Сад, за понуду број 04-4291 од
22.06.2018. године.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може се поднети у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних
набавки. Захтев се подноси се Наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење Захтев за заштиту права, у складу са
чланом 112. став2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Одговорно лице
_________________________
Директор, Драгољуб Којчић
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