Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд-Земун, Немањина бр.6
Број: 32/10-09/17
Датум: 19.07.2017. год.

Јавна набавка број:НМВ-10/17

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/15 и 68/2015), Декан д о н о с и:
О Д Л У К У
о додели уговора
1. У отвореном поступку за jaвну набавку мале вредности број: НМВ-10/2017 - набавка
услуге агенције за одржавање хигијене објеката, уговор се додељује :
понуђачу „Аеросол“ д.о.о.,ул. Тоше Јовановића бр.11, Београд
2. Одбијене неприхватљиве понуде:
1. „Sion Gard“ d.o.o., ул. Бежанијских илегалаца бр.3, Београд,
2. „Immo clean“ d.o.o., ул. Арчибалда Рајса бр.27, Београд.
3. Вредност уговора по јавној набавци је 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Образложење
Отворени поступак за јавну набавку мале вредности за набавку услуге агенције за одржавање
хигијене објеката, број: НМВ-10/2017, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне
набавке бр. 32/10-1/176 од 10.07.2017. године ( у даљем тексту Одлука).
Укупна процењена вредност набавке одређена Одлуком износи 2.000.000,00 динара без ПДВа.
Комисија је дана 10.07.2017. године објавила позив и конкурсну документацију на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници: http://www.agrif.bg.ac.rs/.
Благовремено, тј. до 18.07.2017. године до 08,30 часова, примљене су понуде понуђача:
Ред.бр.

Понуђач

1.

„BFS Servis“ d.о.о., ул. Хумска бр.3ц, Београд

2.

„Sion Gard“ d.o.o., ул. Бежанијских илегалаца бр.3, Београд

3.

„Аеросол“ д.о.о., ул. Тоше Јовановића бр.11, Београд

4.

„Ланива“ д.о.о., ул. Владимира Гортана бр.24/1, Београд

5.

„Immo clean“ d.o.o., ул. Арчибалда Рајса бр.27, Београд

Наручилац за горе наведене понуђаче не поседује доказ који потврђује да понуђачи нису
испуњавали своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, нити се понуђачи
налазе на списку негативних референци Управе за јавне набавке за овај предмет набавке.
На основу прегледа и оцене понуда, спроведене у складу са ЗЈН и конкурсном
документацијом, комисија за предметну набавку је утврдила да су неприхватљивe следећe
понудe:
Ред.
бр.

Бр.
понуде

Понуђач

1.

32/10/
понуда 2

„Sion Gard“ d.o.o.
ул. Бежанијских
илегалаца бр.3
Београд

2.

32/10/
понуда 5

„Immo clean“ d.o.o.
ул. Арчибалда Рајса
бр.27
Београд

Разлози за одбијање
Конкурсном
документацијом
је
тражен додатни услов за учешће у
поступку јавне набавке (чл.76 ЗЈН),
под тачком 5. да Понуђач поседује
Полису осигурања запослених од
последица
несрећног
случаја
(незгоде), повреде на раду и свих
других штетних догађаја који могу
наступити за извршиоце Понуђача,
без икакве одговорности и учешћа
Наручиоца у одговорности, за
минимум 4 радника, која гласи на
име понуђача и која је важећа на
дан отварања понуда. Доказ за
тражени услов је неоверена копија
Полисе.
Понуђач није доставио Полису
осигурања лица, већ је доставио
Полису
осигурања
од
одговорности, којом је осигурање
закључено са одређеним роком
трајања које почиње 06.04.2016. и
траје до 06.04.2017. године, и није
важећа на дан отварања понуда.
Конкурсном
документацијом
је
тражен додатни услов за учешће у
поступку јавне набавке (чл.76 ЗЈН),
под тачком 5. да Понуђач поседује
Полису осигурања запослених од
последица
несрећног
случаја
(незгоде), повреде на раду и свих
других штетних догађаја који могу
наступити за извршиоце Понуђача,
без икакве одговорности и учешћа
Наручиоца у одговорности, за
минимум 4 радника, која гласи на
име понуђача и која је важећа на
дан отварања понуда. Доказ за
тражени услов је неоверена копија
Полисе.
Понуђач није доставио Полису
осигурања лица, већ је доставио

Понуђена
цена
радног сата
без ПДВа

200,00

147,72
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Полису
осигурања
од
одговорности, којом је осигурање
закључено са одређеним роком
трајања које почиње 25.07.2016. и
траје до 25.07.2017. године.
На основу члана 107. став 2. ЗЈН прописано је да све прихватљиве понуде наручилац рангира
применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде у
конкурсној документацији, критеријум за рангирање понуда у овој јавној набавци је „најнижа
понуђена цена“,
Ред.
бр.
1.
1.

2.

3.

Бр.
понуде
2.
32/10/
понуда 3
32/10/
понуда 4

32/10/
понуда 1

Понуђач
3.
„Аеросол“ д.о.о.
ул.Тоше Јовановића 11
Београд
„Ланива“ д.о.о.
ул. Владимира Гортана
24/1
Београд
„BFS Servis“ d.о.о
ул. Хумска 3ц
Београд

КРИТЕРИЈУМ
најнижа понуђена
цена без ПДВа
4.

Укупно
са
ПДВ-ом
5.

Рок
решавања
рекламације
6.

Рок
важења
понуде
7.

130,00

156,00

2 дана

360 дана

194,00

232,80

2 дана

30 дана

238,70

283,44

2 дана

30 дана

Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, предложила наручиоцу да се као
прихватљива понуда у отвореном поступку за јавну набавку мале вредности, набавка услуге
агенције за одржавање хигијене објеката, додели Уговор:

„Аеросол“ д.о.о.,ул. Тоше Јовановића бр.11, Београд
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за предметну јавну набавку за
доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора
наведеном понуђачу, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.
Пољопривредни факултет у Београду-Земун, ће у својству Наручиоца, закључити уговор за
предметну јавну набавку са наведеним понуђачем, чија је понуда изабрана као прихватљива, у
отвореном поступку за јавну набавку мале вредности, у складу са чланом 112. и 113. Закона о
јавним набавкама.
ПОУКА O ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може
наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 дана од дана објаве
исте на Порталу јавних набавки.
Декан
Проф.др Милица Петровић
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