На основу члана 27 став 1 тачка 3 , а у складу са чланом 75 . Закона о јавним набавкама (Службени гласник.РС
91/19) ,у складу са чланом 46-48 Измене Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 02/193 од
08.02.2021 год, а у складу са закљученим Уговором о пружању услуга број 02/ 350 од 01.03.2021 године –Услуге
обезбеђења Јн Бр 2-2021-Н
Дом здравља ,,Врачар''
ОГЛАШАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
1.Дом здравља „Врачар“,ул. Велимира Бате Живојиновића бр. 16 Београд ,НСТЈ -Беoградска област; тел: 011/3402-555,
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/, Eлектронска пошта: javnenabavke@dzvracar.org.rs; ПИБ: 100209140
2.НСТЈ-Београдска област
3. Предмет јавне набавке је набавка услуга- Услуге обезбеђења ; CPV ознака: 7971000-4
4 и 5 Након доношења Одлуке о издавању наруџбенице упућени су позиви за подношење понуда на адресе
четири потенцијална понуђача и то:
1) ,, ВИНСТРОЛ'' д.о.о, ул. Народних хероја бр. 30 ,Београд
2),, Royal Security '' d.o.o, ул. Јурија Гагарина 155, Нови Београд.
3) ,, Profi Team Plus '' d.o.o, ул. Милентија Поповића 9, Нови Београд
4) ,, доо Анаконда Security '' Сомбор, Илије Бирчанина бр. 2,Сомбор
Објављен је Јавни позив број 02/281/1 од 19.02.2021 год на сајту Наручиоца .
У остављеном року тј. до 26.02.2021 године до 12,00 часова пристигле су понуде понуђача:
1) ,, ВИНСТРОЛ'' д.о.о, ул. Народних хероја бр. 30 ,Београд
Вредност понуде је 390,00 дин без Пдв-а по радном часу, а 468, 00 дин са Пдв-ом по радном часу , заведена
под бројем 02/II/424 од 24.02.2021 године.
2) ,, Royal Security '' d.o.o, ул. Јурија Гагарина 155, Нови Београд.
Вредност понуде је 418,00 дин без Пдв-а по радном часу, а 502,00 дин са Пдв-ом по радном часу , заведена
под бројем 02/II/433 од 25.02.2021 године.
3) ,, Profi Team Plus '' d.o.o, ул. Милентија Поповића 9, Нови Београд.
Вредност понуде је 415,00 дин без Пдв-а по радном часу, а 498,00 дин са Пдв-ом по радном часу , заведена
под бројем 02/II/420 од 24.02.2021 године
4) ,, доо Анаконда Security '' Сомбор, Илије Бирчанина бр. 2,Сомбор.
Вредност понуде је 420,00 дин без Пдв-а по радном часу, а 504, 00 дин са Пдв-ом по радном часу , заведена
под бројем 02/II/431 од 25.02.2021 године.
Понуђачи ,, Royal Security '' d.o.o, ,, Profi Team Plus '' d.o.o, ,, доо Анаконда Security '' Сомбор, у оквиру својих
понуда нису доставили доказ из тачке 2 подтачка 2.2 да понуђач мора да поседује Полису осигурања од
професионалне одговорности из делатности са осигураном сумом од 10.000.000,00 динара.Приспеле понуде
су неприхватљиве.
6),, ВИНСТРОЛ'' д.о.о, ул. Народних хероја бр. 30 ,Београд, је једина прихватљива и одговарајућа понуда и
поседују сву потребну тражену документацију, Дозволе и Лиценце за запослене и за понуђача, као и Полису
осигурања.
7) У складу са горе наведеним понуда понуђача,, ВИНСТРОЛ'' д.о.о, ул. Народних хероја бр. 30 ,Београд је једина
прихватљива понуда и предлог је да се са истим закључи Уговор о пружању услуга.Вредност Уговора биће
процењена вредност за предметну набавку дефинисана Интерним Планом набавке за 2021 годину , у складу са

чланом 27 став 1 тачка 3- Друштвене и посебне услуге Закона о јавним набавкама (,,Сл Гласник РС'' број 91/19)и то 2. 250.000,00 дин без Пдв-а.
8.Служба за контакт: Одсек за јавне набавке: Eлектронска пошта: javnenabavke@dzvracar.org.rs ; Факс: 011/6458-822.
Датум слања обавештења: 05.03.2021 године

