РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионалнo одељење за
материјалне ресурсе Крагујевац
Број:400-404-01-00025-10/2016-I4008
Датум: 22.08.2016.године
К р а г у ј е в а ц
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
решењa Владе Републике Србије о постављењу на положај в.д. помоћника директора Пореске
управе – Сектора за материјалне ресурсе у Министарству финансија, 24 број: 119-5153/2016 од
03.06.2016. године и Решења директора Пореске управе о преносу овлашћења, број 000-11900-05556-10-1/2015-I0001 од 21.06.2016.године, вршилац дужности помоћника директора
Пореске управе Видоје Јевремовић, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку услуга – текуће поправке и одржавања опреме за јавну
безбедност, редни број 4У/2016, по партијама 1-2
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у oтвореном поступку јавне набавке услуга – текуће поправке
и одржавања опреме за јавну безбедност за потребе Регионалног одељења Крагујевац са
припадајућим филијалама и експозитурама, редни број ЈН: 4У/2016, обликоване у две партије,
следећим понуђачима:
 ''Енергоразвој'', д.о.о., Нови Београд, улица Милутина Миланковића, број 1, ПИБ:
100143422, матични број 07790082, за Партију 1- Испитивање и одржавање система за
рано откривање и дојаву пожара уз сачињавање одговарајућих Стручних налаза Извештаја – Записника и
 ''Добровољно ватрогасно друштво'', Крагујевац, улица Милоја Павловића број 1, ПИБ:
100562120 матични број 07213158, за Партију 2- Сервисирање апарата за почетно
гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја –
Записника.
ОДБИЈА СЕ понуда као неприхватљива поднета за партије 1 и 2:
 Техно Винча д.о.о., Београд, улица Трговачка број 81/8, ПИБ: 103316426, матични број
17542702.
Уговорена вредност јавне набавке не може бити већа од процењене вредности, која за
временски период од две године од дана закључења уговора, износи 4.689.166,67 динара, без
ПДВ-а, односно 5.627.000,00 динара, са ПДВ-ом, од тога за:
Партију 1 - 2.482.500,00 динара, без ПДВ-а, односно 2.979.000,00 динара, са ПДВ-ом и
Партију 2- 2.206.666,67 динара, без ПДВ-а, односно 2.648.000,00 динара, са ПДВ-ом.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у року од 3
(три) дана од дана доношења.
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Образложење
Назив и адреса наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, за потребе
Регионалног одељења Крагујевац, улица 27 марта број 14.
Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs/javne nabavke
Врста наручиоца: Орган државне управе.
Број и датум доношења одлуке: Одлука о покретању поступка, број 400-404-01-00025/2016I4008 од 04.07.2016.године.
Врста предмета: услуге.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Јавна набавка услуга – текуће поправке и одржавања опреме за јавну безбедност за потребе
Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим филијалама и експозитурама, редни број
ЈН: 4У/2016, по партијама.
Ознака из општег речника набавки: 50000000 – Услуге одржавања и поправки.
Уговорена вредност јавне набавке не може бити већа од процењене вредности, која за
временски период од две године од дана закључења уговора, износи 4.689.166,67 динара, без
ПДВ-а, односно 5.627.000,00 динара, са ПДВ-ом, од тога за:
Партију 1 - 2.482.500,00 динара, без ПДВ-а, а по годинама за: 2016 - 750.000,00 динара, без
ПДВ-а; за 2017- 825.000,00 динара, без ПДВ-а и за 2018 – 907.500,00 динара, без ПДВ-а.
Партију 2- 2.206.666,67 динара, без ПДВ-а, односно 2.648.000,00 динара, са ПДВ-ом, а по
годинама за 2016- 666.666,67 динара, без ПДВ-а; за 2017- 733.333,33 динара, без ПДВ-а и за
2018- 806.666,67 динара, без ПДВ-а.
Набавка се спроводи на временски период од две године, рачунајући од дана потписивања
уговора.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:
Закон о буџету РС за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) члан 5 и 7, раздео 16, глава
16.2, програм 2302, функција 110, програмска активност / пројекат 0001 и 0002, економска
класификација: 425 - текуће поправке и одржавање.
Јавна набавка је предвиђена финансијским планом за 2016. годину на конту 4252 - текуће
поправке и одржавање и Планом јавних набавки Пореске управе за 2016. годину број: 401-001/2014-I0116 од 08.02.2016.године, у делу услуге, класа 4 редни број 7.9, страна 19/24, за
Регионално одељење Крагујевац, а на основу Одлуке директора Пореске управе, број: 401-00001/2016-IО116 од 08.02.2016.године, о доношењу Плана набавки Министарства финансија –
Пореске управе за 2016.годину. За спровођење вишегодишње набавке дата је сагласност
Министарства Финансија, број 401-00-00325/2016-03 од 03.02.2016.године.

ПАРТИЈА 1: Испитивање и одржавање система за рано откривање и дојаву
пожара уз сачињавање одговарајућих Стручних налаза - Извештаја Записника
Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:


''Техно Винча''д.о.о.,Београд, улица Трговачка број 81/8, ПИБ: 103316426, матични
број 17542702, заведена у писарници Пореске управе Регионалног одељења
Крагујевац, под бројем 3037, дана 03.08.2016. године у 10,50 часова:

Понуда понуђача ''Техно Винча'',д.о.о.,Београд, за јавну набавку услуга, редни број 4У/2016 за
партију 1- Испитивање и одржавање система за рано откривање и дојаву пожара уз
сачињавање одговарајућих Стручних налаза - Извештаја - Записника је поднета самостално.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће
у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и доказе
којима се исти услови испуњавају:
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Доказ за испуњеност обавезних услова је достављен у облику изјаве понуђача од 29.07.2016.
године којом потврђује да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава све
услове у складу са чланом 75. став 1 тачке 1-4 и конкурсном документацијом. У прилогу
изјаве достављено је Решење Агенције за привредне регистре број БПН 2082/2013 од
26.12.2013. године о упису понуђача у Регистар понуђача.
Понуђач је доставио Решење МУП-а, број 09-217-684/16 од 04.07.2016. године којим се исти
овлашћује за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара
као и за послове извођења посебних система и мера као и Решење МУП-а бр. 217.8-14/201007/07 од 21.06.2010.године, којим се утврђује да''Техно Винча''д.о.о., Београд, испуњава услове за
контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву и гашење пожара.
Понуђач није доставио све доказе за испуњеност обавезног услова у складу са чл. 75 став1.
тачка 5. ЗЈН а који се односи на достављање посебних важећих дозвола чије је поседовање
неопходно за обављање предметне делатности, ближе описано у конкурсној документацији на
страни 11: ''Понуђач мора да поседује одговарајуће доказе да је овлашћен за сервисирање и
испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Лиценци, Овлашћења, Решења,
Одобрења и сл.), да има најмање једно лице запослено на неодређено време са високом
спремом које има одговарајућу лиценцу за пројектовање и/или извођење посебних система и
мера заштите од пожара и најмање два лица запослена на неодређено време са најмање
средњом школском спремом који имају положен посебан стручни испит из области заштите
од пожара. Понуђач мора да поседује и одговарајуће уређаје, опрему и алате за испитивање,
мерење и поправке свих елемената ових инсталација.'' и за које је требало приложити један од
доказа:
''А) - Сертификат о акредитацији за контролисање електричних и громобранских инсталација
као и инсталација дојаве пожара (или други одговарајући), по стандарду SRPS IEC 17020
испред Акредитационог тела Србије, или
Б) - Копије Лиценци, Овлашћења, Решења, Одобрења и сл. да су овлашћени за ове послове.
- Копија најмање једне од Лиценци Инжењерске коморе Србије (Лиценце: 350, 353, 453, 450),
за најмање једно лице запослено на неодређено време са високом спремом, за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара
- Копије Уверења о положеном посебном стручном испиту из области заштите од пожара за
најмање два лица запослена на неодређено време са средњом школском спремом.
- Доказ да поседује и одговарајуће уређаје, опрему и алате за испитивање, мерење и поправке
свих елемената ових инсталација (може и оверена писана изјава).''
Понуђач није доставио копије најмање једне од лиценци које су тражене за лица, није
доставио уверења о положеном стручном испиту за најмање два лица као ни доказ за
поседовање одговарајућих уређаја, односно опреме за мерење инсталација (укључујући и
писану изјаву која такође није достављена).
Понуђач није доставио ниједан од тражених доказа за испуњење додатних услова финансијски капацитет и кадровски капацитет наведено на страни 13 и 14 конкурсне
документације.
Доказ за испуњеност финансијског капацитета који је требало доставити је: ''Извештај о
бонитету за јавне набавке, БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре - Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника за претходне три
обрачунске године (2013, 2014. и 2015. год.) или биланс стања и биланс успеха за претходне
три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. год.)''.
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Понуђач није доставио ниједан од тражених доказа за кадровски капацитет: ''Понуђач који
поседује Сертификат о акредитацији за контролисање електричних и громобранских
инсталација као и инсталација дојаве пожара по стандарду SRPS ISO/IEC 17020 испред
Акредитационог тела Србије, доставља исти као доказ за кадровски капацитет.
Понуђачи који немају Сертификат о акредитацији за контролисање електричних и
громобранских инсталација као и инсталација дојаве пожара по стандарду SRPS IEC 17020
испред Акредитационог тела Србије, дужни су да, за сваку партију посебно, доставе за
запослене раднике поред лиценци и одговарајућих потврда о положеним стручним испитима и
М обрасце издате од стране Фонда ПИО или Уговоре о ангажовању радника од стране
понуђача.''
Сагласно члану 61 став 5. Закона о јавним набавкама и члана 13. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова, наручилац је у конкурсној документацији предвидео средство
финансијског обезбеђења - банкарску гаранцију, коју доставља само изабрани понуђач у
тренутку закључења уговора или непосредно после потписивања уговора са одложним
дејством уговора. Писмо о намерама пословне банке је докуменат који издаје банка
понуђачима и који се доставља уз понуду са наведеном садржином где се банка обавезује да ће
издати изабраном понуђачу банкарску гаранцију под условима из конкурсне докуменације на
страни 19: ''У конкурсној документацији Понуђач је дужан да уз понуду поднесе писмо
намере пословне банке понуђача да ће му издати гаранцију за добро извршење посла у
висини од најмање 10% од уговорене вредности за сваку партију посебно, (без ПДВ), која не
може бити већа од процењене вредности.''
Понуђач је доставио Изјаву банке Credit agricole, којом се банка обавезује да у случају избора
понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску гаранцију под
условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цене понуђача из понуде и остали елементи понуде:
Просечна вредност редовног шестомесечног сервисирања пп централа и инсталација за дојаву
пожара по једном објекту Пореске управе износи 25.000,00 динара без ПДВ-а;
Вредност ефективног сата рада на сервисирању система у случају позива наручиоца ван
редовних рокова сервисирања износи 1.000,00 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од дана подношења
захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
(не може бити дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 15 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача ''Техно
Винча''д.о.о.,Београд, поднету благовремено за партију 1- Испитивање и одржавање система за
рано откривање и дојаву пожара, неприхватљивом јер исти није доставио доказе којим се
испуњавају обавезни услови по члану 75 став 1 тачка 5 а у вези са чланом 77 став 4. Закона о
јавним набавкама, није доставио доказе којима се испуњавају додатни услови по члану 76 став
2 а вези са чланом 77 став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама, што се по члану 106. Закона о
јавним набавкама сматра битним недостатком понуде и као такву предлаже Наручиоцу, да
исту одбије као неприхватљиву, сагласно члану 107. став 1. а у вези са чланом 3 став 1. тачка
33. Закона о јавним набавкама.
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Понуде које су прихватљиве и одговарајуће и понуђене цене који су дали понуђачи:
 ''Енергоразвој''д.о.о., Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 1, ПИБ:
100143422, матични број 07790082, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 3048, дана 04.08.2016. године у 8,00 часова:
Понуда понуђача ''Енергоразвој'', д.о.о., Нови Београд, за јавну набавку услуга, редни број
4У/2016, за партију 1- Испитивање и одржавање система за рано откривање и дојаву пожара уз
сачињавање одговарајућих Стручних налаза - Извештаја – Записника - је поднета самостално.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама, што је понуђач
доказао на следећи начин:
Испуњеност обавезних услова понуђач је доказао достављањем изјаве од 02.08.2016. године,
којом потврђује да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава све услове у
складу са чланом 75 став 1 тачке 1-4 и конкурсном документацијом. У прилогу изјаве
достављено је Решење Агенције за привредне регистре, број БПН 765/2013 од 23.10.2013.
године о упису понуђача у Регистар понуђача.
Понуђач је доставио доказ за испуњеност обавезног услова у складу чланом 75 став 5 ЗЈН, који
се односи на достављање посебних важећих дозвола чије је поседовање неопходно за обављање
предметне делатности, ближе описано у конкурсној документацији на страни 11: ''Понуђач мора
да поседује одговарајуће доказе да је овлашћен за сервисирање и испитивање ове опреме,
односно, инсталација (копије Лиценци, Овлашћења, Решења, Одобрења и сл.), да има најмање
једно лице запослено на неодређено време са високом спремом које има одговарајућу лиценцу
за пројектовање и/или извођење посебних система и мера заштите од пожара и најмање два
лица запослена на неодређено време са најмање средњом школском спремом који имају
положен посебан стручни испит из области заштите од пожара. Понуђач мора да поседује и
одговарајуће уређаје, опрему и алате за испитивање, мерење и поправке свих елемената ових
инсталација.'', и то:
- Решење МУП-а број 217.8-9/2002-06 од 09.10.2002.године;
- Важећа лиценца број 53201-01-00221/2013-01 од 30.07.2013, за обављање радијационе делатности
са изворима јонизујућих зрачења за понуђача ''Енергоразвој'', д.о.о., Београд;
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број QMS-04/2014 од 25.01.2014.године у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO 9001: 2008;
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број ЕMS-15/2015 од 28.05.2015.године у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO 14001: 2005;
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број OHSAS-12/2015 од 28.05.2015.године, у складу са захтевима
стандарда SRPS OHSAS 18001: 2008.
- Овлашћење фирме ''Аларм аутоматика'' за фирму ''Енергоразвој'', за стручну уградњу и сервис
производа робне марке INIM, на територији Србије.
- Изјава од 02.08.2016. године о поседовању опреме, уређаја и алата за Партију 1.
Понуђач је доставио доказе за испуњење додатних услова:
- финансијски капацитет -биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године
(2013, 2014. и 2015. год.) из којих се види да је понуђач остварио пословни приход укупно за
све три године више од 3.000.000,00 динара
Доказ који је достављен: биланси стања и успеха за 2013, 2014 и 2015.годину- остварени
приходи 122.386.000,00 динара.
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- кадровски капацитет- услов: да има најмање 1 запосленог радника са високом стручном
спремом, дипломираног инжењера електротехнике и 2 запослена лица са најмање средњом
стручном спремом и положеним стручним испитом из области заштите од пожара;
Доказ који је достављен: за запослене раднике поред лиценци и одговарајућих потврда о
положеним стручним испитима и М обрасце издате од стране Фонда ПИО или Уговоре о
ангажовању радника од стране понуђача.
Достављено је:
-Уверење МУП-а о положеном стручном испиту, важеће лиценце Инжењерске коморе Србије
број 353 и 453, са уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара за
Јоксимовић Предрага, дипл. инжењера електротехнике, као и уговор о радном ангажовању.
- Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са обрасцима пријаве
на осигурање за Миленковић Николу, Стојковић Ивана, Ристовић Љубишу и Новаковић
Милана.
- Достављени су и Сертификат фирмe ’’BENTEL’’ за Миленковић Николу, Потврда C.C.T.V.
’’CENTAR MASTER’’ доо за Ристовић Љубишу, Стојковић Ивана, Миленковић Николу и
Новаковић Милана као и Лиценце фирме ’’SECURITON’’ за Стојковић Ивана, Ристовић
Љубишу и Новаковић Милана да су обучени за руковање њиховом опремом.
Понуђач је доставио Изјаву Комерцијалне банке, којом се банка обавезује да у случају избора
понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску гаранцију под
условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цене понуђача из понуде и остали елементи понуде:
Просечна вредност редовног шестомесечног сервисирања пп централа и инсталација за дојаву
пожара по једном објекту Пореске управе износи 5.610,00 динара без ПДВ-а;
Вредност ефективног сата рада на сервисирању система у случају позива наручиоца ван
редовних рокова сервисирања износи 2.550,00 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од дана
подношења захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
(не може бити дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 20 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача ''Енергоразвој'',
д.о.о., Београд, број 3048, од 04.08.2016.године, поднету за партију 1- Испитивање и
одржавање система за рано откривање и дојаву пожара, благовременом и одговарајућом јер
испуњава све техничке спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних
недостатака јер садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће
у поступку јавне набавке, предвиђених конкурсном документацијом, сагласно члану 77.
Закона о јавним набавкама. Цене из понуде за редовно шестомесечно сервисирање пп
централа и инсталација за дојаву пожара по једном објекту Пореске управе као и за ванредно
сервисирање су прихватљиве у односу на процењену вредност наручиоца, тако да се наведена
понуда оцењује прихватљивом, у смислу члана 3 став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
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 Заједничка понуда понуђача ''Tehnosektor'',doo, Крагујевац, улица Александра I
Карађорђевића број 34, ПИБ:106515039, матични број: 20619872 и Агенција ''3GE
Project'', Крагујевац, улица Светозара Марковића број 10, ПИБ: 106023805, матични број
61747796, заведена у писарници Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, под
бројем 3066, дана 04.08.2016. године у 11,40 часова:
Понуда понуђача ''Tehnoseсtor'',doo, Крагујевац и Агенција ''3GE Project'', Крагујевац, је поднета
као заједничка понуда за јавну набавку услуга, редни број 4У/2016, за партију 1- Испитивање и
одржавање система за рано откривање и дојаву пожара уз сачињавање одговарајућих Стручних
налаза - Извештаја – Записника, по закљученом Споразуму којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке од 03.08.2016.године, где је
носилац посла ''Tehnosektor'',doo, Крагујевац.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове ( обавезне и додатне) за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама, што је понуђач
доказао на следећи начин:
Испуњеност обавезних услова понуђач је доказао достављањем изјава за оба учесника у
понуди ''Tehnoseсtor''doo, Крагујевац од 03.08.2016. године и Агенција ''3GE PROJECT''доо,
Крагујевац, такође од 03.08.2016. године, којима се потврђује да под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу исти испуњавају све услове у складу са чланом 75 став 1 тачке 1-4 и
конкурсном документацијом.
У прилогу изјава достављена су Решења Агенције за привредне регистре, број БПН 1061/2014
од 10.03.2014.године и БПН 3382/2014 од 02.07.2014.године, о упису оба понуђача у Регистар
понуђача.
За обавезни услов из члана 75 став 5 ЗЈН, који се односи на достављање посебних важећих
дозвола чије је поседовање неопходно за обављање предметне делатности, што је наведено у
конкурсној документацији на страни 11: ''Понуђач мора да поседује одговарајуће доказе да је
овлашћен за сервисирање и испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Лиценци,
Овлашћења, Решења, Одобрења и сл.), да има најмање једно лице запослено на неодређено
време са високом спремом које има одговарајућу лиценцу за пројектовање и/или извођење
посебних система и мера заштите од пожара и најмање два лица запослена на неодређено време
са најмање средњом школском спремом који имају положен посебан стручни испит из области
заштите од пожара. Понуђач мора да поседује и одговарајуће уређаје, опрему и алате за
испитивање, мерење и поправке свих елемената ових инсталација.'', понуђач је доставио доказе
који су неопходни за испуњење услова, и то:
-

-

-

-

Решење МУП-а број 09-217-250/16 од 02.06.2016. године, којим се ''Tehnoseсtor''doo,
Крагујевац овлашћује за обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара и послове извођења посебних система и мера;
Лиценца број 353 G904 08 од 04.12.2008. са Потврдом бр. 12-02/199727 од 03.12.2015.
године, Лиценца број 453 Д380 09 од 29.01.2009. са Потврдом бр. број 12-02/199728 од
03.12.2015. године, издатe од стране ИКС-а и Лиценца број 07-152-221/12 од 02.11.2015.
године, издата од стране МУП-а, све за Милетић Славишу;
Решење МУП-а за Агенцију ''3GE PROJECT''доо, број 217-1/10-262 од 16.02.2010.године,
којим се утврђују услови за обављање послова испитивања инсталација за дојаву и гашење
пожара;
Извод из регистра опреме и инвентара фирме ''TECHNOSECTOR''доо,Крагујевац од
11.05.2016. године.
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Понуђач је доставио доказе за испуњење додатних услова:
- финансијски капацитет -биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године
(2013, 2014. и 2015. год.) из којих се види да је понуђач остварио пословни приход укупно за
све три године више од 3.000.000,00 динара
Доказ који је достављен: биланси стања и успеха за 2013, 2014 и 2015.годину- остварени
приходи 121.174.000,00 динара.
- кадровски капацитет- услов: да има најмање 1 запосленог радника са високом стручном
спремом, дипломираног инжењера електротехнике и 2 запослена лица са најмање средњом
стручном спремом и положеним стручним испитом из области заштите од пожара;
Доказ који је достављен: за запослене раднике поред лиценци и одговарајућих потврда о
положеним стручним испитима и М обрасце издате од стране Фонда ПИО или Уговоре о
ангажовању радника од стране понуђача.
Достављено:
- Лиценца број 353 G904 08 од 04.12.2008. са Потврдом бр. 12-02/199727 од 03.12.2015.
године, Лиценца број 453 Д380 09 од 29.01.2009. са Потврдом бр. број 12-02/199728 од
03.12.2015. године, издатe од стране ИКС-а и Лиценца број 07-152-221/12 од 02.11.2015.
године, издата од стране МУП-а, све за Милетић Славишу са обрасцем пријаве на осигурање
као и његово Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара;
Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара са обрасцима пријаве
на осигурање за Младеновић Зорана и Богдановић Зорана;
Понуђач је доставио Писмо о намерама банке Halkbank a.d., Београд, којом се банка обавезује
да у случају избора понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску
гаранцију под условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цена понуђача из понуде и остали елементи понуде:
Просечна вредност редовног шестомесечног сервисирања пп централа и инсталација за дојаву
пожара по једном објекту Пореске управе износи 9.779,00 динара без ПДВ-а;
Вредност ефективног сата рада на сервисирању система у случају позива наручиоца ван
редовних рокова сервисирања износи 1.206,52 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од дана
подношења захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
(не може бити дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију)
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 17 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила заједничку понуду групе понуђача
''Tehnosektor'',doo, Крагујевац и Агенција ''3GE Project'', Крагујевац, Београд, број 3066, од
04.08.2016.године, поднету за партију 1- Испитивање и одржавање система за рано откривање
и дојаву пожара, благовременом и одговарајућом јер испуњава све техничке спецификације из
конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер садржи све доказе којима се
испуњавају обавезни услови и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке,
предвиђени конкурсном документацијом, сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама. Цене
из понуде за редовно шестомесечно сервисирање пп централа и инсталација за дојаву пожара
по једном објекту Пореске управе као и за ванредно сервисирање су прихватљиве у односу на
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процењену вредност наручиоца, тако да се наведена понуда оцењује прихватљивом, у смислу
члана 3 став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена;
Ниједна понуда која је поднета за предметну јавну набавку није одбијена због неуобичајено
ниске цене.
Начин примене методологије доделе пондера:
У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет набавке услуга, редни
број 4У/2016, за Партију 1 - Испитивање и одржавање система за рано откривање и дојаву пожара,
предвиђени критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Рангирање и оцењивање понуда вршиће се према елементима критеријума који су вредновани
следећим бројем пондера:
1. Вредност шестомесечног сервисирања по објекту:
Максималних 85 пондера добија понуда са најмањом вредношћу.
Бодовање осталих понуда се врши по следећем обрасцу:
Број пондера понуде н =

Вредност најповољније понуде
------------------------------------------- x 85
вредност понуде н

2. Вредност ефективног сата рада на сервисирању система у случају позива наручиоца ван
редовних рокова сервисирања максимално 15 пондера, које добија понуда са најнижом
вредношћу.
Бодовање осталих понуда се врши по следећем обрасцу:
Вредност ефективног сата најповољније понуде
Број пондера понуде н = ----------------------------------------------------------------------- x 15
Вредност ефективног сата понуде н
Рангирање понуда које су оцењене као прихватљиве:
Р.бр.
2

3

Понуђач
ЕНЕРГОРАЗВОЈ – НОВИ БЕОГРАД
Пондери:
ТЕХНОСЕКТОР И АГЕНЦИЈА 3ГЕ,
КРАГУЈЕВАЦ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Пондери:

ПАРТИЈА 1
Број
Цена 6-мес.
понуде
сервиса
3048

3066

Вред. еф.
сата рада

5.610,00

2.550,00

85,00

7,10

9.779,00

1.206,52

48,76

15,00

Укупан број
пондера:
92,10
Укупан број
пондера:
63,76

Понуда понуђача ''Енергоразвој''д.о.о., Нови Београд, је бодовањем по задатим критеријумима
остварила укупно 92,10 пондера, што је максимално освојени број пондера за партију 1.
Назив понуђача коме се додељује уговор за партију 1, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Комисија за јавну набавку услугa - текуће поправке и одржавањe опреме за јавну безбедност за
потребе Регионалног одељења Крагујевац, Филијала и Експозитура које организационо
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припадају Регионалном одељењу Крагујевац, по партијама 1-2, редни број 4У/2016, је
констатовала у Извештају о стручној оцени понуда да је за партију 1 - Испитивање и одржавање
система за рано откривање и дојаву пожара, уз сачињавање одговарајућих Стручних налаза Извештаја - Записника, најповољнија понуда понуђача ''Енергоразвој''д.о.о., Нови Београд,
улица Милутина Миланковића број 1, ПИБ: 100143422, матични број 07790082, и као такву
предлаже Наручиоцу, његов избор.

ПАРТИЈА 2: Сервисирање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских
инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја – Записника
А2. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуђача:


''Техно Винча''д.о.о.,Београд, улица Трговачка број 81/8, ПИБ: 103316426,
матични број 17542702, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 3037, дана 03.08.2016. године у 10,50 часова:

Понуда понуђача ''Техно Винча'',д.о.о.,Београд, за јавну набавку услуга, редни број 4У/2016 за
партију 2- Сервисирање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација уз
сачињавање одговарајућих Извештаја - Записника је поднета самостално.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове (обавезне и додатне) за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама, што је понуђач
доказао на начин ближе описан у делу који се односи на партију 1.
Докази којима се испуњавају обавезни услови из члана 75 став 1 тачка 5. ЗЈН и додатни услови
– кадровски капацитет, за партију 2 су:
А) – Копија Лиценце - сертификата да је, Понуђач, акредитован за вршење одређених послова
оцењивања усаглашености на основу члана 4. и члана 5. Правилника о посебним условима које
морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, или
Б) - Доказ издат од стране МУП-а, Одсека за ванредне ситуације, да је овлашћен за сервисирање
и испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Решења, Лиценци, Овлашћења,
Одобрења и сл.),
- Копије Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, за најмање 3
лица,
- Сертификате за фирму (лиценце, потврде и сл.), ако их поседују, издате од произвођача
опреме за заштиту од пожара,
- Доказ да поседује и одговарајући алат и опрему (може и оверена писана изјава).
Достављено је Решење МУП-а бр. 217.8-14/2010-07/07 од 21.06.2010.године, којим се утврђује
да''Техно Винча''д.о.о., Београд, испуњава услове за сервисирање апарата за почетно гашење
пожара и испитивање проточног капацитета и притиска воде у хидрантској мрежи.
Нису достављени докази за испуњеност финансијског капацитета, ближе описано у делу који
се односи на партију 1.
Нису достављени докази за испуњеност кадровског капацитета: најмање 3 запослена радника
са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.
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Понуђач је доставио Изјаву банке Credit agricole, којом се банка обавезује да у случају избора
понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску гаранцију под
условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цена понуђача из понуде и остали елементи понуде:
Табела 1
Ред.
број
1.
2.
3
4

Опис услуге
Шестомесчни сервис апарата за заштиту од пожара:
Детаљни вишегодишњи преглед (баждарење) пп апарата:
Шестомесчно мерење притиска воде по једном хидранту
Контрола хидрантских црева на притисак воде од 7 бар по
једном цреву

Просечна цена услуге без ПДВ-а по
једном апарату
900,00
200,00
200,00
200,00

Замена и уградња резервних делова и потрошног материјала:
Вредност ефективног сата рада на замени и уградњи резервних делова и потрошног
материјала и постављању знакова упозорења и налепница је 1.000,00 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од (не може бити
дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију) дана подношења
захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 15 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача ''Техно
Винча''д.о.о., Београд, благовремено поднету за партију 2- Сервисирање апарата за почетно
гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја –
Записника, неприхватљивом јер исти није доставио све доказе којим се испуњавају обавезни
услови по члану 75 став 1 тачка 5 а у вези са чланом 77 став 4. Закона о јавним набавкама, није
доставио доказе којима се испуњавају додатни услови по члану 76 став 2 а вези са чланом 77
став 2 тачка 1 Закона о јавним набавкама, што се по члану 106. Закона о јавним набавкама
сматра битним недостатком понуде и као такву предлаже Наручиоцу, да исту одбије као
неприхватљиву, сагласно члану 107. став 1. а у вези са чланом 3 став 1. тачка 33. Закона о
јавним набавкама.
Б2. Понуде које су прихватљиве и одговарајуће и понуђене цене који су дали понуђачи:
 ''Енергоразвој''д.о.о., Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 1, ПИБ:
100143422, матични број 07790082, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 3048, дана 04.08.2016. године у 8,00 часова:
Понуда понуђача ''Енергоразвој'',д.о.о., Нови Београд, за јавну набавку услуга, редни број
4У/2016 за партију 2- Сервисирање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских
инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја – Записника је поднета самостално.
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Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове ( обавезне и додатне) за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама, што је понуђач
доказао на начин ближе описан у делу који се односи на партију 1.
Докази којима се испуњавају услови из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН и докази за кадровски
капацитет, за партију 2 су:
А) – Копија Лиценце - сертификата да је, Понуђач, акредитован за вршење одређених послова
оцењивања усаглашености на основу члана 4. и члана 5. Правилника о посебним условима које
морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, или
Б) - Доказ издат од стране МУП-а, Одсека за ванредне ситуације, да је овлашћен за сервисирање
и испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Решења, Лиценци, Овлашћења,
Одобрења и сл.),
- Копије Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, за најмање 3
лица,
- Сертификате за фирму (лиценце, потврде и сл.), ако их поседују, издате од произвођача
опреме за заштиту од пожара,
- Доказ да поседује и одговарајући алат и опрему (може и оверена писана изјава).
Достављено је:
Решење МУП-а број 217.8-9/2002-06 од 09.10.2002.године и Решење МУП-а број 217.8-2/200606 од 29.06.2006.године.
- Сертификат о акредитацији број 01-282 од 12.04.2013, Акредитационог тела Србије
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број QMS-04/2014 од 25.01.2014.године у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO 9001: 2008;
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број ЕMS-15/2015 од 28.05.2015.године у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO 14001: 2005;
- Сертификат ''Globalsert’’-a, број OHSAS-12/2015 од 28.05.2015.године, у складу са захтевима
стандарда SRPS OHSAS 18001: 2008.
Изјава од 02.08.2016. године о поседовању опреме, уређаја и алата за Партију 2.
Овлашћење за сервисирање пп апарата од произвођача МП ''Гасоп''доо, Београд, ''Пашалић
ватрометал'', Младеновац, ''Ватроспрем'', Београд, ''Тодоровић''доо, Крагујевац.
Докази за испуњеност финансијског капацитета – достављено је - ближе описано у делу који
се односи на партију 1.
Докази за испуњеност кадровског капацитета: најмање 3 запослена радника са положеним
стручним испитом из области заштите од пожара.
Достављено:
- М1 образац пријаве на осигурање и уверење о положеном стручном испиту за Миленковић
Петронија, Миленковић Ивана, Ђурковић Драгана.
Понуђач је доставио Изјаву Комерцијалне банке, којом се банка обавезује да у случају избора
понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску гаранцију по
условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цена понуђача из понуде и остали елементи понуде:
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Табела 1
Ред.
број
1.
2.
3
4

Опис услуге
Шестомесчни сервис апарата за заштиту од пожара:
Детаљни вишегодишњи преглед (баждарење) пп апарата:
Шестомесчно мерење притиска воде по једном хидранту
Контрола хидрантских црева на притисак воде од 7 бар по
једном цреву

Просечна цена услуге без ПДВ-а по
једном апарату
385,00
1.050,00
367,50
472,50

Замена и уградња резервних делова и потрошног материјала:
Вредност ефективног сата рада на замени и уградњи резервних делова и потрошног
материјала и постављању знакова упозорења и налепница је 1.530,00 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од (не може бити
дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију)
дана подношења захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 20 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача ''Енергоразвој'',
д.о.о., Београд, број 3048, од 04.08.2016.године, поднету за партију 2 - Сервисирање апарата за
почетно гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја –
Записника, благовременом и одговарајућом јер испуњава све техничке спецификације из
конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер садржи све доказе којима се
испуњавају обавезни услови и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, предвиђени
конкурсном документацијом, сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама. Цене из понуде су
прихватљиве у односу на процењену вредност наручиоца, тако да се наведена понуда оцењује
прихватљивом, у смислу члана 3 став 1 тачка 33. Закона о јавним набавкама.
 ''Добровољно ватрогасно друштво'', Крагујевац, улица Милоја Павловића број 1, ПИБ:
100562120, матични број 07213158, заведена у писарници Пореске управе Регионалног
одељења Крагујевац, под бројем 3067, дана 04.08.2016. године у 11,57 часова:
Понуда ''Добровољно ватрогасно друштво'', Крагујевац, је поднета самостално за јавну набавку
услуга, редни број 4У/2016, за партију 2 - Сервисирање апарата за почетно гашење пожара и
хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја – Записника.
Наручилац је у конкурсној документацији одредио све услове ( обавезне и додатне) за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76. Закона о јавним набавкама, што је понуђач
доказао на следећи начин:
Испуњеност обавезних услова понуђач је доказао достављањем Изјаве број 86/16 од
04.08.2016. године којом потврђује да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
испуњава све услове у складу са чланом 75 став 1 тачке 1-4 и конкурсном документацијом. У
прилогу изјаве достављено је Решење Агенције за привредне регистре број БПН 3642/2014 од
18.07.2014. године о упису понуђача у Регистар понуђача и Решење о промени података број
БПН 2679/2015 од 30.06.2015. године.
Докази којима се испуњавају услови из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН и додатни услов - кадровски
капацитет, за партију 2 су:
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А) – Копија Лиценце - сертификата да је, Понуђач, акредитован за вршење одређених послова
оцењивања усаглашености на основу члана 4. и члана 5. Правилника о посебним условима које
морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, или
Б) - Доказ издат од стране МУП-а, Одсека за ванредне ситуације, да је овлашћен за сервисирање
и испитивање ове опреме, односно, инсталација (копије Решења, Лиценци, Овлашћења,
Одобрења и сл.),
- Копије Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, за најмање 3
лица,
- Сертификате за фирму (лиценце, потврде и сл.), ако их поседују, издате од произвођача
опреме за заштиту од пожара,
- Доказ да поседује и одговарајући алат и опрему (може и оверена писана изјава).
Достављено је:
- Решење МУП-а број 217-1/98-139 од 10.02.1998.године,којим се утврђује да ''Добровољно
ватрогасно друштво'', Крагујевац, испуњава услове за обављање послова сервисирања
ватрогасне опремеу сервису и то за пп апарате и за мерење притиска и проточног капацитета
воде у хидрантској мрежи;
- Анекс Уговора са фирмом ''MESSER TEHNOGAS’’ad, Београд за испитивање на ХВП.
- Изјава понуђача о поседовању одговарајућег алата и опреме од 04.08.2016. године;
- Уверење о еталонирању издато од ''МЕРНОКОР''доо, Земун од 11.02.2015. године;
- Уверење произвођача пп апарата издата од ''Пашалић Ватрометал'' о обучености за
сервисирање њихових апарата.
Понуђач је доставио доказе за испуњење додатних услова:
- финансијски капацитет - биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године
(2013, 2014. и 2015. год.) из којих се види да је понуђач остварио пословни приход укупно за
све три године више од 3.000.000,00 динара
Доказ: биланси стања и успеха за 2013, 2014 и 2015.годину- остварени приходи 12.512.000,00
динара.
Докази за испуњеност кадровског капацитета: најмање 3 запослена радника са положеним
стручним испитом из области заштите од пожара.
Достављено је:
- Уверење о положеном стручном испиту, Уверење о завршеној обуци у фабрици ''Пашалић
Ватрометал'' и сертификат фирме ''MOBIAK’’ ад, за Раденковић Ивана
- Уверење о положеном стручном испиту, Уверење произвођача пп апарата ''А.К. ''Тодоровић'' и
''Пашалић Ватрометал'' за Љубисављевић Драгану
- Уверење о положеном стручном испиту, Уверење произвођача пп апарата ''Пашалић
Ватрометал'' и сертификат фирме ''MOBIAK’’ ад, за Тодоровић Драгана
- Уверење о положеном стручном испиту и сертификат фирме ''MOBIAK’’ ад, за Пауновић
Николу
Понуђач је доставио Изјаву banca Intesa од 03.08.2016. године, којом се банка обавезује да у
случају избора понуђача у предметном поступку јавне набавке изда понуђачу банкарску
гаранцију под условима из конкурсне документације.
Понуђач је доставио све обрасце попуњене на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Цена понуђача из понуде и остали елементи понуде:
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Табела 1
Ред.
број
1.
2.
3
4

Опис услуге
Шестомесчни сервис апарата за заштиту од пожара:
Детаљни вишегодишњи преглед (баждарење) пп апарата:
Шестомесчно мерење притиска воде по једном хидранту
Контрола хидрантских црева на притисак воде од 7 бар по
једном цреву

Просечна цена услуге без ПДВ-а по
једном апарату
350,00
900,00
98,00
198,00

Замена и уградња резервних делова и потрошног материјала:
Вредност ефективног сата рада на замени и уградњи резервних делова и потрошног
материјала и постављању знакова упозорења и налепница је 0,00 динара без ПДВ-а;
РОК ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО РЕКЛАМАЦИЈИ на извршене услуге је 2 дана од (не може бити
дужи од 2 дана од дана када је Наручилац поднео захтев за рекламацију) дана подношења
захтева за рекламацију од стране Наручиоца;
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: у року од 15 дана од дана испостављања рачуна.
(не може бити краћи од 15 дана од дана пријема рачуна)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања)
Из напред наведеног, Комисија за јавну набавку је оценила понуду понуђача ''Добровољно
ватрогасно друштво'' Крагујевац, број 3067, од 04.08.2016.године, поднету за партију 2Сервисирање апарата за почетно гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање
одговарајућих Извештаја – Записника, благовременом и одговарајућом јер испуњава све
техничке спецификације из конкурсне документације. Понуда нема битних недостатака јер
садржи све доказе којима се испуњавају обавезни и додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке, предвиђени конкурсном документацијом, сагласно члану 77. Закона о јавним
набавкама. Цене из понуде су прихватљиве у односу на процењену вредност наручиоца, тако да
се наведена понуда оцењује прихватљивом, у смислу члана 3 став 1 тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена;
Ниједна понуда која је поднета за предметну јавну набавку није одбијена због неуобичајено
ниске цене.
Начин примене методологије доделе пондера:
У складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет набавке услуга
4У/2016, за Партију 2 - сервисирање ПП апарата и хидрантских инсталација, предвиђени
критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.
Рангирање и оцењивање понуда вршиће се према елементима критеријума који су вредновани
следећим бројем пондера:
1. Збир поља:
4xА+Б+4xВ+Г = *

(*услуге редни број 2 и 4 се обављају једном у току
уговорног периода а 1 и 3 четири пута)

(у даљем тексту збир поља) како је приказано у Табели 1 - максималних 85 пондера добија
понуда са најмањом вредношћу збира поља.
Вредновање осталих понуда се врши по следећем обрасцу:
Збир поља најповољније понуде
Број понуде н =----------------------------------------------- x 85
Збир поља понуде н
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Табела 1
Ред.
број
1.
2.
3
4

Опис услуге
Шестомесчни сервис апарата за заштиту од пожара:
Детаљни вишегодишњи преглед (баждарење) пп апарата:
Шестомесчно мерење притиска воде по једном хидранту
Контрола хидрантских црева на притисак воде од 7 бар по
једном цреву

Просечна цена услуге без ПДВ-а по
једном апарату
А
Б
В
Г

2. Вредност ефективног сата рада на замени и уградњи резервних делова
Понуђач са најмањом ценом ефективног сата рада на замени и уградњи резервних делова и
потрошног материјала као и постављању знакова упозорења и сл., добија 15 пондера.
Остали понуђачи се бодују по обрасцу:
Цена еф. сата најповољније понуде
Број понуде н = ----------------------------------------------- x 15
Цена еф. сата понуде н
Рангирање понуда које су оцењене као прихватљиве:
ПАРТИЈА 2
Р.бр.

1

Понуђач

ЕНЕРГОРАЗВОЈ БЕОГРАД

Број
понуде

Поље

3048

А
Б
В
Г
Σ (4хА+Б+4хВ+Г)

Пондери:

2

ДВД
КРАГУЈЕВАЦ
Пондери:

3067

А
Б
В
Г
Σ (4хА+Б+4хВ+Г)

Цена
без ПДВа
385,00
1.050,00
367,50
472,50
4.532,50
54,20
350,00
900,00
98,00
198,00
2.890,00
85,00

Вред. еф.
сата рада

1530,00

Укупан број
пондера:

0,00

54,20

0,00

Укупан број
пондера:

15,00

100,00

Понуда понуђача ''Добровољно ватрогасно друштво'' Крагујевац, је бодовањем по задатим
критеријумима остварила укупно 100 пондера, што је максимално освојени број пондера за
партију 2.
Назив понуђача коме се додељује уговор за партију 2, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач
Комисија за јавну набавку услугa - текуће поправке и одржавањe опреме за јавну безбедност за
потребе Регионалног одељења Крагујевац, Филијала и Експозитура које организационо
припадају Регионалном одељењу Крагујевац, по партијама 1-2, редни број 4У/2016, је
констатовала у Извештају о стручној оцени понуда да је за партију 2 - Сервисирање апарата за
почетно гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја Записника, најповољнија понуда понуђача ''Добровољно ватрогасно друштво'', Крагујевац,
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улица Милоја Павловића број 1, ПИБ: 100562120, матични број 07213158, и као такву предлаже
Наручиоцу, његов избор.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку те је на основу
законског овлашћења донело одлуку којом се уговор за јавну набавку услугa - текуће поправке
и одржавањe опреме за јавну безбедност за потребе Регионалног одељења Крагујевац, Филијала
и Експозитура које организационо припадају Регионалном одељењу Крагујевац, редни број
4У/2016, по партијама 1-2, ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:
 ''Енергоразвој'', д.о.о., Нови Београд, улица Милутина Миланковића, број 1, ПИБ:
100143422, матични број 07790082, за Партију 1- Испитивање и одржавање система за
рано откривање и дојаву пожара уз сачињавање одговарајућих Стручних налаза Извештаја – Записника и
 ''Добровољно ватрогасно друштво'', Крагујевац, улица Милоја Павловића број 1, ПИБ:
100562120 матични број 07213158, за Партију 2- Сервисирање апарата за почетно
гашење пожара и хидрантских инсталација уз сачињавање одговарајућих Извештаја –
Записника.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца, у року од 3
(три) дана од дана доношења.
Период важења уговора: Уговор се закључује за временски период од 24 месеца од дана
потписивања уговора.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. Закона о
јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу непосредно, електронском поштом или факсом и мора да садржи
све елементе из члана 151 став 1. Закона о јавним набавкама.
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