Наручилац

Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Основна школа „ Доситеј Обрадовић“
Филипа Филиповића 3
21 000 Нови Сад
48
11.04.2016

На основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 22 од 15.03.2016., директор школе доноси:

О Д Л У КУ
о додели уговора
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда:
B.I.N.S. Нови Сад, Бате Бркића 14
број понуде 40 од 04.04.2016. године
Образложење
Наручилац је дана 21.03.2016. године донео Одлуку о покретању ЈНМВ бр. 03-2016,
за јавну набавку:
УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, за 2016.
годину
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је сачинила Записник
бр 41 од 04.04.2016. о истом.
У извештају о Стручној оцени понуда бр. 47 од 11.04.2016. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Подаци о јавној набавци:
УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ
Предмет јавне набавке И ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, за 2016. годину
Назив и ознака из
општег речника
набавки:
79710000- Услуге обезбеђења
ЈНМВ 03-2016
Редни број јавне набавке
1

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

750.000,00 динара
446.400,00 динара
535.680,00 динара

1) По јавном позиву и конкусној документацији објављеном на Порталу јавних
набавки дана 23.03.2016., благовремено тј. до дана 04.04.2016. до 10.00 часова
примљене су 3 понуде:
ред. бр.

понуђач

1

„ДОБЕРГАРД доо“ Београд

2

„IPON Security“ Нови Сад и
Polar Security Зрењанин
B.I.N.S. d.o.o. Нови Сад

3

Заведено
начин
под бројем достављ
ања
36
поштом
39

лично

40

лично

Датум и време
31.03.2016. у
10.20
04.04.2016 у
09.51
04.04.2016 у
09.57

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за
њихово одбијање:
а) Као неприхватљивe одбијенe су понуде понуђача:
„ДОБЕРГАРД доо“ Београд –
 Понуђач није испунио додатни услов: пословни капацитет под А. Фали
копија по 1 уговора од 2008-2010. године.
 Фали потврда о обиласку школске зграде
3) Представник понуђача „IPON Security“ Нови Сад и „Polar Security“ Зрењанин
изнео је следећу примедбу: Понуђач БИНС није у оквиру своје понуде доставио
уверења о стручном против пожарном испиту које издаје МУП Републике Србије
како је наручилац предвидео конкурсном документацијом као начин доказивања
обучености од пожара за 5 радника.
Понуђач B.I.N.S. Нови Сад, је доставио уверење о положеном стручном противпожарном испиту од стране Ватрогасног савеза Новог Сада, Заштиспас из
Петроварадина и А@N – Aгенције за безбедности заштиту на раду у периоду од 2013.
-2016. године који по „Закону о заштити од пожара“ „Службени гласник РС“ бр.
111/2009 и 20/2015., члан 53. став 2 „ Основну обуку и практичну проверу знања
запослених за потребе трећих лица обављају правна лица из члана 25. и члана 56.
став 1. овог закона. Лица која раде на пословима заштите од пожара могу обављати
основну обуку и практичну проверу знања из става 1. овог члана у правном лицу у
коме су запослени.“ док је у члану 55 истог Закона, став 1 „Лица која раде на
пословима заштите од пожара дужна су да похађају посебну обуку из области
заштите од пожара (у даљем тексту: посебна обука) и положе стручни испит
најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно
распоређивања на послове заштите од пожара.“ и став 3 „Стручни испит се полаже
пред комисијом Министарства.“ . Из горе наведеног произилази да по Закону, за лица
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која раде на пословима обезбеђања у школи није потребна посебна обука већ
основна обука за коју наведени Понуђач нуди исправне доказе. Тако да се примедба
Понуђача „IPON Security“ Нови Сад и „Polar Security“ Зрењанин одбија као
неоснована.
4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
Ред. Агенција
Укупан износ Укупан износ
број
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
155,00
186,00
1
B.I.N.S. Нови Сад,
2

„IPON Security“ Нови Сад и
Polar Security Зрењанин

183,70

220,44

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда:
B.I.N.S. Нови Сад, Бате Бркића 14
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о избору
најповољније понуде којом се понуда бр. 40 од 04.04.2016. године, усваја као
најповољнија.
Чланом 107. Став 1.-Закона о јавним набавкама одређено је да је Наручилац дужан
да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде. Ставом 3.- истог члана, одређено је да, након спроведене
стручне понуде, на основу Извештаја комисије за јавне набавке, Наручилац доноси
одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Сходно члану 112. став 2. Тачка 1) ЗЈН-а наручилац ће закључити уговор са
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може донети захтев за заштиту права у року од пет дана
од дана пријема исте.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу
непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу
одређену законом: Рачун буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06, број
модела 97 позив на број 03-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета
републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
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Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и
68/15; у даљем тексту:ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи,
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151 став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе , у смислу члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
(2) да преставња доказ о исвршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде
истакнуто да је уплата таксе реализована, и датум када је уплата таксе била
реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши, износи
60.000,00 динара;
(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) модел и позив на број:97 03-016;
(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 02/2016
наручиоца ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад, Филипа Филиповића 3
(8) корисник:буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева ан заштиту права за
Којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и друге напред поменуте елементе, потврде о
извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштитиу права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Директор школе
Станимир Паунић
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