Историјски архив Града Новог Сада,
Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а
Број: 031-207
Дана: 07.04.2017. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
ПАРТИЈА 2 – поновљен поступак
РЕДНИ БРОЈ 01/2017
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу - за партију 2, »DOBERGARD » d.o.o, Школски трг бр. 5,
11000 Београд, понуда бр. 1247/17 од 28.03.2017. године, код наручиоца заведена под бр. 031-200
од 04.04.2017. године.
Образложење
Наручилац је дана 24.03.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 031 170.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки
и интернет страници наручиоца дана 27.03.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, бр.
031–203 од 05.04.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној
оцени понуда, датој у Извештају од 07.04.2017. године, бр. 031-206.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке су услуге физичког обезбеђења објекта, одржавања хигијене
објекта и преношења архивске грађе (физички послови)
ПАРТИЈА бр.2 – услуга одржавања хигијене објекта
Редовно месечно одржавање унтрашњег и спољашњег простора у и око објекта Наручиоца (Услуге
хигијене и одржавања зеленила) обухватају задужења за вршење услуге редовног одржавања
унутрашњег и спољашњег простора (услуге хигијене и одржавања зеленила) у оквиру редовног
радног времена (07-15 часова) на месечном нивоу и опис послова у оквиру дежурства након
радног времена. Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу за
рад одговорног лица Наручиоца.
А) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца
(Услуге хигијене и одржавање зеленила) у виду дежурства, у оквиру радног времена Наручиоца,
обухватају:
- дежурство, од 07,00 часова до 09,00 часова, на главним улазним вратима ради брисања пода;
- чишћење спољног простора, у кругу од 10 метара од главног улаза у објекат Наручиоца;
- обилазак осталих (споредних) улаза у објекат Наручиоца и чишћење по потреби у кругу од 10
метара од објекта;
- чишћење површина и одржавање хигијене по позиву од стране Наручиоца (долазак на позив
Наручиоца - максимално 15 минута);
- вршење свих послова који обухватају редовно одржавање канцеларијског простора, холова,
ходника, депоа, лифтова, санитарних човорова и других просторија у објекту Наручиоца;
- једном месечно обезбеди машинско прање тврдих подова (плочица, ламината и гуме), по захтеву

Наручиоца;
-обилазак објекта и одржавање хигијене током радног времена Наручиоца;
- редовно заливање унутрашњег и спољашњег зеленила.
Б) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца
(Услуге хигијене и одржавање зеленила) у виду дежурства, након радног времена Наручиоца,
обухватају:
Услуга одржавања хигијене вршиће се за површину објекта око 7.500 m2.
Хемијска средства и потребну опрему за одржавање хигијене објекта обезбеђује Наручилац, осим
машине и хемикалија за машинско прање тврдих подова.
Бр.
парт.
2.

Опис партија
Редовно одржавање хигијене унутрашњих и спољних
површина и зеленила у објекту Наручиоца, у Ул.
Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад, минимум 2 лица
(1 спремачица у периоду од 7,00 до 15,00 часова и 1
спремачица у периоду од 12,00 до 20,00 часова), сваког
радног дана, викендом и празником, по потреби.
Послови који спадају у дежурство дати су у техничкој
спецификацији из партије бр. 2 – 3.3.2.

Јединица
мере
Радни час

Количина
3800 радних
часова

2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке: 3.713.333,00 динара без обрачунатог ПДВ, 4.456.000,00

динара са ПДВ-ом, од чега за партију 2 - 916.667,00 динара без обрачунатог ПДВ,
односно 1.100.000,00 динара са ПДВ-ом.
3) Назив и ознака из општег речника набавки:
90919200 – Услуге чишћења канцеларија
4) Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану:

Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом Историјски архив Града
Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, на позицији 426.08, апропријација 423911. Извор
финансирања: 1) приходи из буџета – 916.667,00 динара без ПДВ-а, односно 1.100.000,00
са ПДВ-ом. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки наручиоца за 2017. годину, ред.
бр. 1.2 1.
5) У поступку јавне набавке учествовало је 3 (три) понуђача. Основни подаци о

понуђачима:
Р. бр.

Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

1.
Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа

Привредно друштво »TBV
SYSTEMS» д.o.o, Ниш,
Војвођанска бр. 7, 18000
Ниш
031-199
самостално

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2
Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2
Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2
Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2
Евентуални попусти које нуди понуђач
Елемент критеријума 1
Елемент критеријума 2
Елемент критеријума 3
Рок плаћања
Рок важења понуде
Р. бр.
2.

Подаци из понуде
Назив и седиште понуђача/шифра понуђача
Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа
Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2
Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2
Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2
Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2
Евентуални попусти које нуди понуђач
Елемент критеријума 1
Елемент критеријума 2
Елемент критеријума 3
Рок плаћања
Рок важења понуде

Р. бр.

3.

173,80
208,56
660.440,00
792.528,00
/
/
/
/
45
100
»ДОБЕРГАРД » д.о.о.,
Школски трг бр. 5, 11000
Београд
031-200
самостално
214,00
256,80
813.200,00
975.840,00
/
/
/
/
45 дана
30 дана

Подаци из понуде

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача

Број под којим је понуда заведена
Начин на који понуђач наступа
Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2
Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2
Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2
Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2
Евентуални попусти које нуди понуђач
Елемент критеријума 1
Елемент критеријума 2

Привредно друштво за
одржавање и заштиту
објеката и угоститељство
„Одржавање и услуге“
д.о.о., Нови Сад, Булевар
ослобођења бр.100, 21000
Нови Сад
031-201
самостално
240,00
288,00
912.000,00
1.094.400,00
/
/
/

Елемент критеријума 3
Рок плаћања
Рок важења понуде

/
45 дана
30 дана

6) У поступку отварања и прегледом поднетих понуда понуђача, Комисија за јавну набавку,
констатује следеће:

1. Понуђач: Привредно друштво »TBV SYSTEMS» д.o.o, Ниш, Војвођанска бр. 7,
18000 Ниш, доставио је фотокопију решења о регистрацији привредних субјеката
Агенције за привредне регистре, БД 3655/2015 од 22.01.2015. године, изјаву о упису у
регистар понуђача, фотокопију решења о упису у регистар понуђача, БПН 1684/2015 од
24.04.2015. године, изјаву да Привредно друштво »TBV SYSTEMS» д.o.o, Ниш, нема
неизмирене обавезе у последње три године и да у том периоду није био у блокади,
фотокопију Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за обрачунске године 2012,
2013 и 2014. годину, фотокопију Биланса успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године, фотокопију Биланса стања на дан 31.12.2016. године, фотокопију потврде о
референтним набавкама од 09.03.2017. године, фотокопију уговора о јавној набавци, бр.
84-2016 од 29.02.2016. године, фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно
социјално осигурање за 11 лица, чији је основ осигурања – привремени и повремени
послови, образац понуде, бр. 33 од 01.04.2017. године, образац структуре цене, модел
уговора о одржавању хигијене објекта, референтну листу за услуге из партије 2 од
01.04.2017. године, образац изјаве понуђача о довољном кадровском капацитету за 11
ангажованих лица од 01.04.2017. године, образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
став 2. Закона од 01.04.2017. године, образац трошкова припреме понуде од 01.04.2017.
године, образац изјаве о независној понуди од 01.04.2017. године, меничну изјаву –
гаранција за добро извршење посла.
Укупна цена понуђача Привредно друштво »TBV SYSTEMS» д.o.o, Ниш за партију 2,
износи 660.440,00 без ПДВ-а, односно 792.528,00 са ПДВ-ом.
Конкурсна комисија констатује да је Наручилац конкурсном документацијом на јасан и
прецизан дефинисао додатне услове из члана 76. Закона, у погледу финансијског,
пословног и кадровског капацитета. Такође, одређени су докази којима се доказује
испуњеност додатних услова. Понуђач Привредно друштво »TBV SYSTEMS» д.o.o, Ниш,
није успео да докаже испуњеност свих додатних услова, односно услова који се тичу
финансијског капацитета. Понуђач је требао као доказ за испуњеност услова, односно, за
финансијски капацитет да достави Извештај о бонитету (БОН-ЈН) од Агенције за
привредне регистре који садржи основне податке о понуђачу и податке о пословном
приходу у предходне три обрачунске године (2015., 2014. и 2013. године) са билансом
успеха (позиција под редним бројем 1). Уз понуду, понуђач је доставио фотокопију
Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за обрачунске године 2012, 2013 и 2014.
годину, фотокопију Биланса успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, и
фотокопију Биланса стања на дан 31.12.2016. године. Приложеним извештајем о бонитету,
није обухваћена 2015. година. Истовремено, на основу расположивих доказа, односно
достављеног Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за обрачунске године 2012,
2013 и 2014. годину, фотокопије Биланса успеха за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године, и фотокопије Биланса стања на дан 31.12.2016. године, Комисија је утврдила да
понуђач не располаже довољним финансијским капацитетом, односно да није у последње
три пословне године (2013., 2014. и 2015. године) остварио укупан приход већи од
5.000.000,00 РСД (без ПДВ-а). Непосредним увидом у расположиве доказе, односно у
Извештај о бонитету (позиција под редним бројем 1) и Биланс успеха за период од

01.01.2016. до 31.12.2016. године (Позиција 2 – пословни приходи, колона 6 – претходна
година), Комисија је дошла до закључка да је приход понуђача у 2013. години износио
420.000,00 динара, у 2014. години, 931.000,00 динара, а у 2015. години, 3.605.000,00
динара и да збир укупних прихода за три обрачунске године није већи од 5.000.000,00
динара, односно да збир укупних прихода за три обрачунске године износи 4.956.000,00
динара.
Због наведеног, Комисија сматра да понуђач није доказао да испуњава додатни услов у
погледу финансијског капацитета, односно да располаже мањим финансијским
капацитетом од одређеног минимума који је захтеван конкурсном документацијом, те се
понуда понуђача Привредно друштво »TBV SYSTEMS» д.o.o, Ниш, одбија као
неприхватљива, с обзиром да понуда сходно члану 106. став 1. тачка 2) Закона садржи
битан недостатак понуде.
2. Понуђач: »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд доставио је
фотокопију обавештења о упису у регистар понуђача од 19.03.2014. године, фотокопија
извода о регистрованим подацима из регистра понуђача од 18.03.2014. године, фотокопија
решења о упису у регистар понуђача, БПН 551/2013 од 11.10.2013. године, преглед
кадрова од 28.03.2017. године, фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно
социјално осигурање за 14 лица, чији је основ осигурања – привремени и повремени
послови и уговори о раду, фотокопије уговора о привременим и повременим пословима и
уговора о раду за 14 лица, фотокопију Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, за
обрачунске године 2013, 2014 и 2015. годину, образац понуде бр. 1247/17 од 28.03.2017.
године, образац структуре цене, модел уговора о одржавању хигијене објекта, референтну
листу од 28.03.2017. године, образац изјаве понуђача о довољном кадровском капацитету
за 14 ангажованих лица од 28.03.2017. године, потврда примаоца услуга о реализованим
уговорима од 28.03.2017. године, образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2.
Закона од 28.03.2017. године, образац изјаве о независној понуди од 28.03.2017. године.
Понуда понуђача: »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд, за партију
2 износи 813.200,00 без ПДВ-а, односно 975.840,00 са ПДВ-ом.
3. Понуђач: Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство
„Одржавање и услуге“ д.о.о., Нови Сад, Булевар ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад,
доставио је образац понуде бр. 13.40-852/1 од 28.03.2017. године, образац структуре цене,
модел уговора о одржавању хигијене објекта, референтну листу од 28.03.2017. године,
образац изјаве понуђача о довољном кадровском капацитету за 11 ангажованих лица од
28.03.2017. године, потврда примаоца услуга о реализованим уговорима, потврда о
извршеним услугама одржавања хигијене, образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
став 2. Закона од 28.03.2017. године, образац трошкова припреме понуде од 28.03.2017.
године, образац изјаве о независној понуди од 28.03.2017. године, менична изјава,
фотокопија решења о упису у регистар понуђача, БПН 2289/2016 од 04.08.2016. године,
фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање за 11 лица,
чији је основ осигурања - уговори о раду и фотокопију Извештаја о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН, за обрачунске године 2013, 2014 и 2015. годину.
Понуђач је понудио за партију 2 укупну цену од 912.000,00 без ПДВ-а, односно
1.094.400,00 са ПДВ-ом.

7) Kpurepujyt'l 3a AoaenyYroBoPa:
Kprarepujyv3a.loaenyyroeopaje HajHuxanoHyfeuaueHa
3a rbl4xoBooa6r'tjaruell nouyfeua uena:
8) flouyae noje cy oa6ujeue pa3no3l4
Kor,ancujarouc'raryjeaa:aflAPTtr4JY2,nouyfauflpuepeauoApyrurBo)TBVSYSTEMS)
(allaqIrrera'
y
a.o.o, A"rrr uraje4oxa:ao.qa I'icnynaBaaoAarHn yc,'IoB norneay @unaHculcror
urEnuuyua rcojuje
oAHOCHO
QllHaucujcxrlv ranaqureToMOAOlpeleuor
Aa pacnonaxe naamurra
c o6rupor''t
aoxylrenraqujoM, re ce fionyAa,og6uja rao HenpHXBarJbI4Ba'
3axreBanKoHKypcHoM
noHyAe.
ueAoCraraK
6uras
Aa noHyAa.*oAno *uny 106. cras 1. muxa2) 3axonacaApNra
4'o'o' Hrul sa taptujy 2'
Yrynua ueHanouyfava llpnspeauo ApyurBo ))TBV SYSTEMS>>
uliocu660.440,00 6e: IIAB-a, oaHocHo792'528,00ca flflB-otnr'
yroBop:
9) flonybaqKoMceAoAeJl'yJe
> d'o'o'
Koxcraryje je ce 4a je uajnono,Tuuja rloHyaa ra naprujy 2 nouy[aua >DOBERGARD
6p'
JHMB
y
yronop
rocrynxy
u*on"*"nitit op. s, irood seorpaa' re Hapy'lrnau H'eMyaoae'rbyje

0u20t7.
oanyqeHoje rao y aucno:lrrey'
Ha ocHosyr43Heror,

nt^:-t a

IIOYKA O IIPABHOM J]EKY:
y
flporxe oae oanyre nowyfal Mo)I(enoaHerll 3axreB3a 3aurHry flpaBa
jaeHux
sa6agrcu'
po*y og n"t aaHa oa aaHa o6jau,sraama Ha lloprany
y
3axree ce noAHoclt Perry6navr<ojKoMl4cHJH3a 3auruTy npaBa
nocrynquva jaeHr'x Ha6aenn,a npeaaJeHapyq ouy'
y poKyor
nHrepHercrpaHHIlH
Hapyvnrauhe og,ryry o6jaeNrr ua flopra.nyjasHrx Ha6aeruI Hacsojoj
TpHAaHaoA aaHaaoHouelba

