
 
 
ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА 

„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“ 

Булевар маршала Толбухина 41 

11070 Београд 

Број: 351 

Датум: 29.05.2018. године 

 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) комисија за спровођење јавне 
набавке услуга – физичко обезбеђење, за потребе Деветe гимназијe „Михаило 
Петровић Алас“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/18, одређена Решењем бр. 256 од 26.04.2018. 
године, саставља 

И З В Е Ш Т А Ј                                                                      

о стручној оцени понуда  

у поступку јавне набавке мале вредности услуга 

 – физичко обезбеђење,  

за потребе Деветe гимназијe „Михаило Петровић Алас“ из Београда 

 

ЈН бр. 1.2.2/18 

1.- Назив и адреса наручиоца: Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Булевар 
маршала Толбухина 41, 11070 Београд.  

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.2/18. 

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга - физичко обезбеђење. 
 
4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 79713000 – чуварске службе. 

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.  

6.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 423911. 
 

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 630.000,00 динара. 

8.- Основни подаци о понуђачима: 
 

 На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Деветe гимназијe 
„Михаило Петровић Алас“ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности, заводни бр. 255 од 26.04.2018. године, за набавку услуга - 
физичко обезбеђење, oзнака и назив из Општег речника набавки - 79713000 – чуварске 
службе, ЈН бр. 1.2.2/18. 
 

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 
11.05.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.  
 
 

До истека рока за подношење понуда, 21.05.2018. године, до 09.30 часова, на 
адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде следећих понуђача: 
 

Редни 
број 

 
Број и датум 

понуде  

 
Назив или шифра понуђача 

  

 
Датум пријема        
 

 
Час 

пријема 

1. 1291/18 
од 12.05.2018. год. 

DOBERGARD doo, Шклоски трг 5, 
11000 Београд 

18.05.2018. год. 09.42 



2. 173 
од 18.05.2018. год. 

ZAŠTITA – SIGURNOST  DOO, 
Савска 15, 11000 Београд 

21.05.2018. год. 09.25 

 
 

Неблаговремених понуда није било. 
 
DOBERGARD doo из Београда је дана 21.05.2018. године у 09.48 часова 

доставио мејл за опозив понуде. 
 

  

 Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење 
поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 256 од 26.04.2018. године, сачинила је 
Записник о отварању понуда бр. 321 од 21.05.2018. године, а затим је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.    
 
 
9.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“. 
 
10.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а 
(дин), после отварања понуда: 
 

1) ZAŠTITA – SIGURNOST  DOO, Београд, понуђена цена ................... 251,00 дин. 
 
� јединична цена са ПДВ-ом: 301,20 динара; 
� укупна цена без ПДВ-а: 627.500,00 динара; 
� укупна цена са ПДВ-ом: 753.000,00 динара; 
� рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре; 
� рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 
11.- Предлог комисије за спровођење поступка јавне набавке: 

 

              На основу изнетог, комисија за спровођење поступка јавне набавке предлаже 
наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора следећем понуђачу: 

 
� ZAŠTITA – SIGURNOST  DOO, Савска 15, 11000 Београд 

 
Укупна вредност уговора за физичко обезбеђење износи 627.500,00 динара 

без ПДВ-а, односно 753.000,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 
(шездесет) дана од дана јавног отварања понуда и рок плаћања 45 (четрдесетпет) 
дана од дана пријема исправне фактуре. Изабрани понуђач извршава набавку 
самостално. 
 

                  Комисија за спровођење јавне набавке: 
 

� Љиљана Пантић, члан 

_______________________________ 
 
 

� Ева Аћимовић, дипломирани правник члан,  

 
________________________________ 
 
 

� Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке, члан 

 
                 ________________________________ 

  
                  


