
Број: 1901/1
Датум: 30.03.2020. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012,14/15 и 68/15) дана 31.03.2020. године, одговорно лице наручиоца, директор ЈКП
„Комуналац“ Чачак доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. Додељује се уговор групи понуђача: 1. Радован Радојевић ПР Aгенција за
приватно обезбеђење АЛАРМ, ул. Булевар ослобођења бр. П/8/14, Чачак, 2. Alpha
Guard d.o.o., ул. Јасички пут бр. 2, Крушевац, број понуде 1878 од 27.03.2020.
године (заводни број понуђача 06/20 од 23.03.2020.), на основу критеријума најнижа
понуђена цена, у поступку ЈНВВ-У-1.2.11/20 Услуге физичког обезбеђења.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки 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 поступак јавне набавке велике вредности број
ЈНВВ-У-1.2.11/20 Услуге физичког обезбеђења (ОРН - 79710000), укупна процењена вредност
јавне набавке без пореза на додату вредност износи 9.520.000,00 динара, а средства су
обезбеђена у Финансијском плану на конту 52400 – трошкови по основу уговора, плану јавних
набавки за 2020. број 1.2.11, за коју се спроводи поступак јавне набавке велике вредности, по
одлуци, одговорног лица наручиоца, о покретању поступка, број 58/1 од 21.01.2020. године.

Истовремено са доношењем Одлуке о покретању, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак, донео је и
Решење о образовању Комисије за јавну набавку Услуге физичког обезбеђења, број 58/2 од
21.01.2020. године у саставу:
- Љубиша Парезановић, члан
- Миодраг Луковић, члан
- Жарко Урошевић, члан



Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени су на Порталу ЈН, интернет
страници Наручиоца и Службеном гласнику.

Рок за достављање понуда био је закључно са 27.03.2020. године до 08.30 часова.
У наведеном року Наручилац је примио једну понуду,а након истека рока, ниједну понуду.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама ЈКП „Комуналац“ Чачак, Николе Тесле
број 42, дана 27.03.2020. године, са почетком у 10.00 часова. Отварање понудa спровела је
именована Комисија.

Отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача који су поднели
пуномоћја:
-представници понуђача нису присуствовали отварању понуда.

Благовремено тј., до дана 27.03.2020. године, до 08.30 часова примљене су понуде следећих
понуђача, и то по наведеном редоследу:

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.

ПОНУЂАЧ

Цена услуге
по једном
радном сату
за једног
извршиоца
без ПДВ-а

процењени
број сати

Укупна цена
за процењени број

сати 24.380
без ПДВ-а

Група понуђача: 1.
Радован Радојевић ПР
Aгенција за приватно
обезбеђење АЛАРМ, ул.
Булевар ослобођења бр.
П/8/14, Чачак, 2. Alpha
Guard d.o.o., ул. Јасички

пут бр. 2, Крушевац

380,00 24.380 9.264.400,00

Број под којим је
понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум

пријема
Сат

пријема

1878

Група понуђача; 1. Радован
Радојевић ПР Aгенција за

приватно обезбеђење АЛАРМ,
ул. Булевар ослобођења бр.

П/8/14, Чачак, 2. Alpha Guard
d.o.o., ул. Јасички пут бр. 2,

Крушевац

27.03.2020. 08:10



Поступак отварања завршен је у 10.40 часова. Записник о отварању понуда, послат је понуђачу
који је учествовао у поступку јавне набавке, електронском поштом.

Дана 30.03.2020. године, Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Понуђач односно група понуђача: 1. Радован Радојевић ПР Aгенција за приватно обезбеђење
АЛАРМ, ул. Булевар Ослобођења бр. П/8/14, Чачак, 2. Alpha Guard d.o.o., ул. Јасички пут бр.
2, Крушевац, понуда заведена под деловодним бројем 1878 од 27.03.2020. године (заводни број
понуђача 06/20 од 23.03.2020.), вредности 380,00 динара по једном радном сату, односно укупно
без ПДВ-а, 24.380 часова × 380,00 динара = 9.264.400,00 динара. Са ПДВ-ом цена радног сата је
456,00 динара. Укупно са ПДВ-ом, 24.380 часова × 456,00 динара = 11.117.280,00 динара.
Прегледом понуде установљено је да су приложена сва захтевана писмена која су конкурсном
документацијом предвиђена. Понуда је прихватљива.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке, те је на
основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци
додељује горе наведеном понуђачу.

Из свега горе изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР
др Петар Домановић с.р.


