
ЈКП „ Комуналац“ Чачак
Број: 2301
Датум: 28.03.2019. године

На основу члана 108. Став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 124/2012,14/15 и 68/15 ) дана 12.02.2018. године, вршилац дужности директора
ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор групи понуђача ALARM Čačak; VEKTOR SEKURITU DOO
Beograd, – број понуде 1956 од 19.03.2019. године, на основу критеријума најнижа
понуђена цена, у поступку ЈНВВ-У-01/20198 Услуге физичко техничког
обезбеђења,

2. Ову одлуку објавити на порталу ЈН и интернет страници предузећа, у року од три
дана од дана њеног доношења.

3. Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од
дана њеног пријема.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак, спровео је ЈНВВ-У-01/2019 Услуге физичко техничког
обезбеђења ( ОРН - 79710000), укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату
вредност износи 8.500.000,00 динара, а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту
52400 – трошкови по основу уговора, за коју се спроводи јавна набавка велике вредности, по
одлуци директора о покретању ЈНВВ, број 663 од 31.01.2019. године.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак, донео је и
Решење о образовању Комисије за јавну набавку Услуге физичко техничког обезбеђења, број
663/1 од 31.01.2019. године у саставу: Љубиша Парезановић, члан ; Милољуб Симовић, заменик
члана; Миодраг Луковић, члан; Павле Павловић, заменик члана; Миодраг Рајичић, члан; Жарко
Урошевић, заменик члана.
Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН и интернет
страници Наручиоца. Рок за достављање понуда био је закључно са 15.03.2019. године до 08.30
часова.
Услед Измене и допуне конкурсне документације у временском року краћем од осам дана,
дошло је до продужења рока за подношење понуда до 19.03.2019. године. У наведеном року
Наручилац је примио две понуде.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе Тесле
42, дана 19.03.2019. године, са почетком у 10.00 часова. Отварање понуде спровела је именована
Комисија. Отварању понуда присуствали су доле наведени представници понуђача који су
поднели пуномоћја:

Ред.
бр.

Понуђач / група понуђача Представник Бр.пуномоћја

1 ЕЛС ДОО БЕОГРАД, Булевар деспота Мунитлаковић Никола ЈМБГ:1412982782813Л.



Стефана 115, 11000 Београд; PRETOR doo;
ATLAS SEKURITU DOO Београд

к.бр. 007819543 ПУ
Чачак

2 ALARM, Čačak; VEKTOR SEKURITU
DOO Beograd

Милан Бурић, Чачак Л.к.бр. 004740457, ПУ
Чачак

Благовремено тј, до дана 19.03.2019. године, до 08.30 часова примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:

Деловодни
број пријема

Назив или шифра понуђача Датум и час пријема

1955 ЕЛС ДОО БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 115,
11000 Београд; Група понуђача

19.03.2019. 08.15 ч.

1956 Група понуђача; ALARM, Čačak; VEKTOR
SEKURITU DOO Beograd

19.03.2019. 08:18 ч.

Неблаговремених понуда није било.

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које
нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу
нумерички приказати и евентуално подаци из понуде:

Назив понуђача

Цена услуге по једном радном
сату за једног извршиоца процењени

број сати

Укупна цена

за процењени број сати – 25.200

без ПДВ-а са ПДВ-ом без ПДВ-а са ПДВ-ом

1. ЕЛС ДОО Београд
2. PRETOR doo;
3. ATLAS
SEKURITU DOO
Београд

278,00 333,60 25.200 7.005.600,00 8.406.720,00

1.ALARM, Čačak;
2.VEKTOR
SEKURITU DOO
Beograd

335,00 402,00 25.200 8.442.000,00 10.130.400,00

Поступак отварања је завршен у 10.30 часова. Примедби представника понуђача није било а
записник о отварању је предат присутним понуђачима.
Дана 28.03.2019. године Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:



Код понуде групе понуђача: ЕЛС ДОО БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 115, 11000
Београд; PRETOR doo; ATLAS SEKURITU DOO Београд, утврђен је недостатак
испуњености услова који се тиче техничког капацитета.

Наручилац је у конкурсној документацији у делу технички капацитет захтевао
2.1.3. а). Да у моменту подношења понуде понуђач поседује – користи професинални

алко-тест ( алкометар ) уређај за тестирање садржаја алкохола у даху.
У упутству како се доказује испуњеност наведеног додатног наведено је:

o За алко-тест ( алкометар) уређај уверење о оверавању мерила од стране
овлашћеног тела не старије од 6 месеци.

Понуђач Агенција Аларм Чачак уз понуду је приложила доказ: Уверење о оверавању мерила
издато од Центра за моторна возила д.о.о. АМСС, број : ЕМ 126/18-3 од 18. 12. 2018. године.
Понуђач ЕЛС д.о.о. уз понуду је приложио доказ: Контролни лист од 21.12.2018. године, издат
од фирме GLX d.o.o.

Увидом у приложене доказе комисија констатује да понуђач ЕЛС д.о.о није доставио тражени
доказ - Уверење о оверавању мерила, а које уверење издају овлашћена тела од стране Дирекције
за драгоцене метале. Увидом у Регистар овлашћених тела за оверавање мерила на сајту
Министарства привреде- Сектор за стандардизацију комисија је утврдила да су овлашћена тела
за мерило –етилометар:

1. АМСС - Центар за моторна возила д.о.о. Београд, Бр. решења о овлашћивању: 393-4/0-
02-1683/1 од 31. 05. 2017. године, и

2. TMS CEE d.o.o. Beograd, Бр. решења о овлашћивању: 393-4/0-02-4410/3 од 29. 01. 2018.
године.

Дакле, фирма GLX d.o.o. није овлашћена за оверавање мерила – етилометар и приложени доказ
издат од фирме GLX d.o.o – Контролни лист није доказ који је тражен од стране наручиоца у
конкурсној документацији.

Понуђач ЕЛС д.о.о. није извршио обилазак локација и није приложио уз понуду
прописани образац којим то доказује XI. Потврда о обиласку места извршења услуга. Наручилац
је предвидео као обавезу понуђача на страни 35. конкурсне документације обилазак локација и
тиме омогућио потенцијалним понуђачима да припреме одговарајуће и прихватљиве понуде, а
имајући у виду да је тражена услуга безбедносног карактера.

Други понуђач ALARM, Čačak, извршио је обилазак локација и приложио је Потврду о
обиласку места извршења услуга.

Понуђач ЕЛС д.о.о. је уместо тражене потврде о обиласку локације приложио изјаву у којој
наводи: „како је понуђач упознат са локацијама – штићеним објектима на којима ће се вршити
услуга ФТО, није имао потребе да изврши обилазак локација“.
Комисија је мишљења да би прихватањем наведене изјаве довела у неравноправан положај
понуђача ALARM, Čačak, који је поступио у свему по захтеву наручиоца.



Према члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, прихватљива понуда је понуда која је одговарајућа, ( за
коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације), коју наручилац није одбио
због битних недостатака.
Према члану 106. став 1. тачка 2. наручилац ће одбити понуду ако понуђач не докаже да
испуњава додатне услове.
Према члану 107. став 1. наручилац је дужан да у поступку ЈН, одбије све неприхватљиве
понуде.
Закључак Комисије наручиоца јесте да је на основу горе наведених чињеница понуда групе
понуђача ЕЛС ДОО БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 115, 11000 Београд; PRETOR doo;
ATLAS SEKURITU DOO Београд, неприхватљива.

Други понуђач односно група понуђача Група понуђача; ALARM, Čačak; VEKTOR
SEKURITU DOO Beograd, понуда заведена под деловодним бројем 1956 од 19.03.2019. године,
вредности 335,00 динара по радном сату, односно укупно без ПДВ-а, 25.200 часова * 335,00
динара = 8.442.000,00 динара. Са ПДВ-ом цена радног сата је 402,00 динара. Укупно са ПДВ-ом,
25.200 часова * 402,00 динара = 10.130.400,00 динара.
Прегледом понуде установљено је да су приложени сви документи који су тражени конкурсном
документацијом. Понуда је прихватљива.
На основу свега наведеног Комисија, на основу критеријума најнижа понуђена цена, и члана 107
став 3 ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) предлаже директору да
изабере понуду групе понуђача: ALARM, Čačak; VEKTOR SEKURITU DOO Beograd,

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.

параф
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