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Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу
Сестре Јањић бр.

34000
Број:

6.

Крагујевац

01-1/782

На основу члана

146.

Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број

Извештаја о спроведеном поступку набавке од

16.03.2021,

91 /2019)

и

Декан Факултета инжењерских

наука Универзитета у Крагујевцу, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора

-

услуге физичко техничког обезбеђења

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу , као наручилац, а на основу

члана

27., став 1., тачка 3 и члана 75. Закона о јавним
91/2019), за услуге физичко техничког обезбеђења
security доо Крагујевац

набавкама (Службени гласник РС број
додељује уговор понуђачу:

Watchout

Образложење
Наручилац је дана

10.03.2021

године објавио

позив за подношење

понуда

на сајту

Факултета инжењерских наука и послао позиве потенцијалним понуђачима који обављају
делатност којаје предмет набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше
набавку да поднесу понуде , да доставе понуде у складу са условима наведеним у позиву.

До истека рока за подношење понуда наведеног у позиву пристигла је

1 Uедна)

понуда.

Након спроведеног јавног отварања понуда Службеник за јавне набавке је приступио

провери понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о спроведеном поступку набавке

-

услуге физичко техничког обезбеђења

констатовано је следеће:

1.

У складу са чланом

1. тачка 3. и чланом 75. , Закона о јавним набавкама
91 /2019; у даљем тексту: Закон), на предметну набавку
не примењују се одредбе Закона. Процењена вредност набавке - набавка услуга услуге физичко техничког обезбеђења (без ПДВ-а) износи 1.800.000,00 динара на
27.,

став

("Службени гласник РС" , број

годишњем нивоу и предвиђена је Планом јавних набавки Факултета инжењерских

наука . Средства за реализацију наведене набавке обезбеђена су и усклађена са
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средствима која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском плану за

2021.

годину, у складу са Одлуком Савета ФИН-а.

2.

До

16.03.2021,

на адресу Наручиоца, пристигла је једна благовремена понуда .

Утврђено је да пристигла понуда испуњава квантитативне и квалитативне услове
наведене у позиву. Ранг листа понуђача према критеријуму најнижа понуђена цена,
налази се у табели .

Број под којим је
понуда заведена и

Ред.

1.

Watchout security doo

ПДВ-а

ПДВ -ом

1.300.000,00

1.560.000,00

01-1/775

Крагујевац

3.

Укупна цена са

датум

Понуђач

број

Укупна цена без

Јавном отварању понуда присуствовао је представник понуђача Веселин Живковић
бр. лк.

005814113

Службеник за јавне набавке је у Извештају о спроведеном поступку набавке констатовала

да уговор треба доделити понуђачу:

Watchout security доо

Крагујевац

Изабрани понуђач је доставио понуду као носилац посла у име групе понуђача је овлашћен
за потписивање уговора. У поднетој документацији налази се споразум о заједни чком

наступу

Watchout security

доо Крагујевац и КГБ систем плус доо Крагујевац.

Вредност уговора о набавци услуга (без ПДВ-а)
Вредност уговора о набавци услуга (са

- 1.300.000,00
ПДВ-ом) - 1.560.000,00

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је прихватио предлог
Службеника за јавне набавке о избору најповољније понуде и донео одлуку о додели
уговора као у изреци ове одлуке.

