МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ
Б Е О Г Р А Д
ВУКА КАРАЏИЋА 18.
Број: ЈНМВ-06-397 /17
Датум: 23.11.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), и
Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну број: ЈНМВ-06-396/17 од
22.11.2017.године, в.д.директор Музеја доноси
О Д Л У К У
о додели уговора
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуге редовног физичко-техничког
обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја
примењене уметности, групи понуђача 1. „Добергард“ доо, Београд, Школски
трг 5. кога представља директор Душан Ђукић, матични број17569775,
ПИБ103509048,
Expobank ад Београд број 145-6292-14 – овлашћени члан
групе и 2. Добергард плус доо Београд, Школски трг бр. 5. –члан групе.
2. Уговор о јавној набавци предметне услуге закључује се у свему према
конкурсној документацији и усвојеној понуди изабраног понуђача из
претходног става ове одлуке број: 1762/17 од 13.11.2017., у року од 3 дана од
дана доношења одлуке.
3. Ову одлуку доставити свим понуђачима.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац Музеј примењене уметности је дана 09.11.2017.године донео одлуку о
покретању поступка мале вредности за јавну набавку услуге редовног физичко-техничког
обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене
уметности број ЈНМВ-06-371/17.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на
интернет страници Музеја примењене уметности дана 10.11.2017.
До истека рока за подношење понуда do 22.11.2017. do 13,00часова на адресу наручиоца
je приспела једна заједничка понуда групе понуђача 1. Добергард доо из Београда, као
овлашћеног члана групе и 2. Добергард плус доо из Београда , као члана групе.
Након спроведеног отварања понуда 22.11.2017.године у 13,30 часова, Комисија за
јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила извештај о истом.

У Извештају Комисија је констатовала следеће:
1. Наручилац и Врста поступка јавне набавке: Музеј примењене уметности ; поступак
мале вредности
2. Подаци о предмету јавне набавке из Плана набавки:
Врста предмета јавне набавке: услуга ЈН-У-1.2.2.
Предмет јавне набавке: услуге редовног физичко-техничког обезбеђења и превентивне
заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене уметности.
Шифра из општег речника (ОРН) 79710000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
3. Процењена вредност јавне набавке је 1.666.667,00 динара (без ПДВ).
Подаци о апропријацији у буџету односно у финансијском плану: 4213
4. Поступак јавне набавке је у потпуности спроведен у складу са Планом јавних набавки.
5. Околности и разлози за спровођење поступка (за све поступке осим отвореног и
рестриктивног):
Поступак је спроведен у складу са Законом о изменама и допунама ЗЈН, јер је
процењена вредност набавке нижа од 5.000.000 динара без пореза.

6. Налаз комисије:
Након стручне оцене понуда, комисија у саставу: Слађана Томић, Петар Божић и Ивана
Дрчелић констатује следеће податке о поднетим понудама:
1.

Да је благовремено тј. до 22.11.2017. до 13,00 часова пристигла једна заједничка понуде
и то следећих понуђача:

Број под којим је понуда
заведена
06-391 22.11.2017.

Час

11,44

Назив или шифра понуђача
Група понуђача:
1. ДОБЕРГАРД доо Школски трг 5 Београд –
овлашћени члан групе понуђача према
Споразуму о заједничком наступању у јавној
набавци бр. 1762 од 13.11.2017.

2. ДОБЕРГАРД ПЛУС доо Школски трг 5.
Београд- члан групе понуђача

2. Да су Понуђачи поднели понуду са следећим ценама и осталим елементима:
Понуђач
Понуђена цена
Полиса осигурања од
одговорности- укупна сума
без ПДВ-а и референтна
осигурања
вредност услуга
Група понуђача:

249,00 дин. по радном сату

1.ДОБЕРГАРД доо Школски
трг 5 Београд – овлашћени
члан групе понуђача према
Споразуму
о
заједничком
наступању у јавној набавци бр.
1762 СПО/2017 од 13.11.2017.

3.000.000€ у динарској
противвредности

2.ДОБЕРГАРД ПЛУС доо
Школски трг 5. Београд- члан
групе понуђача

7. Комисија је након детаљног прегледа понуда, оцењујући административну и техничку
усаглашеност благовремених понуда у односу на обавезне и додатне услове предвиђене
конкурсном документацијом, утврдила да је заједничка понуда број 1762/17 од 13.11.2017. групе
групе понуђача Добергард доо и Добергард плус доо из Београда, Школски трг бр. 5., оцењена
као прихватљива.

8. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Eкономски
најповољнија понуда “.Избор између прихватљивих понуда применом критеријума
„економски најповољнија понуда“ вршиће се рангирањем понуда на основу следећих
елемената критеријума и пондера одређених за те елементе критеријума:
1. Понуђена цена 2. Полиса осигурања од одговорностиукупна сума осигурања -

90 пондера
10 пондера
УКУПНО:

100 пондера

Додела пондера по сваком од елемената критеријума, вршиће се на следећи начин:
1. Понуђена цена – максималан број пондера 90
Највећи број пондера за овај елемент критеријума износи 90 пондера.
Код овог елемента критеријума, вредноваће се понуђена цена исказана као цена по радном часу
једног извршиоца без ПДВ-а у коју су урачунати сви зависни трошкови.
Понуди са најнижом понуђеном ценом додељује се 90 пондера.
За остале понуде број пондера по овом елементу критеријума рачуна се према формули БЦ= 90 x
НЦ/Ц, где је:
•

БЦ - Бодови по елементу цене

•

НЦ - Најниже понуђена цена

•

Ц – Укупна цена из понуде која се бодује

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену исти се мора урачунати у коначну цену
понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену понуде, неће се узети у обзир.

2. полиса осигурања од одговорности – укупна сума осигурања – максималан број пондера
10
Максималан број пондера који понуђач може добити по основу овог критеријума је – 10 пондера
Код овог елемента вредноваће се достављена полиса осигурања од одговорности – укупна сума
осигурања . Понуђач који понуди полису са највећом укупном сумом осигурања добија 10
пондера. Вредновање осталих понуда које садрже укупну суму осигурања полисе ће се обавити
према следећој формули:
BO = 10 x Op / Omax
BO = бодови по основу осигурања одговорности - укупна сума осигурања
10 = укупно могући број бодова
O max = највећа сума осигурања – укупна сума осигурања
Op = сума осигурања – укупна сума осигурања из понуде која се бодује
Рок трајања полисе не сме бити краћи од годину дана од првог дана важности полисе, а понуђач је
дужан да обезбеди полису током целог трајања уговора по предметној јавној набавци. Наручилац
ће прихватити искључиво полисе осигурања одговорности са франшизом (учешћем у штети) не
већом од 5% по сваком штетном догађају без ограничења броја осигураних случајева. Полиса мора
бити важећа пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. У случају заједничке
понуде, полисе ће се сабирати, те ће се бодовати највећа укупна сума осигурања.

НАПОМЕНА:
Достављање копије полисе осигурања одговорности није обавезан услов који понуђачи морају да
испуњавају, али уколико понуђачи у оквиру својих понуда не доставе копију полисе таква понуда
ће бити вреднована са 0 бодова по овом елементу.
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из
конкурсне документације. Понуда која је оцењена неприхватљивом неће бити вреднована, а
понуђач је не може допунити нити изменити како би је учинио прихватљивом.

10. На основу свега изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже одговорном лицу
наручиоца, с обзиром на то да је пристигла само једна понуда која је исправна и
прихватљива, да уговор додели групи понуђача:
Назив понуђача
1. Добергард доо Београд, Школски трг 5.
Матични број 17569775 ПИБ 103509048
Expobank ад Београд 145-6292-14 - овлашћени члан групе

Понуђена цена по
радном сату и остали
елементи понуде
249,00 дин. без ПДВ-а
298,80 дин. са ПДВ-ом

2. Добергард плус доо Београд, Школски трг 5. –
члан групе

11. На основу свега изнетог одговорно лице наручиоца прихватило је предлог
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те на основу законског
овлашћења и додељује уговор о јавној набавци услуге редовног физичкотехничког обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту
Музеја примењене уметности., под ознаком ЈНМВ-06/17.
Групи понуђача 1.
„Добергард“ доо, Београд, Школски трг 5. – овлашћеном члану групе, кога представља
директор Душан Ђукић, матични број17569775, ПИБ103509048, Expobank ад Београд
број 145-6292-14 и 2. „Добергард плус“ доо Београд, Школски трг 5., члану групе.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети Републичкој
комисији захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема исте, а исти предаје
наручиоцу.

ЗА НАРУЧИОЦА
директора Музеја
Љиљана Милетић Абрамовић,с.р.
Доставити:
- Понуђачима
- а/а

