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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда за јавне набавке од 

12.03.2020. са заводним бројем 01-111005 , Декан Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, доноси: 

ОДЛУКУ 

о додели уговора - услуге физичко техничког обезбеђења 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као наручилац, у поступку 

јавне набавке бр. 1/2020, Уговор о јавној набавци услуга - услуге физичко техничког 

обезбеђења, додељује понуђачу: 

Образложење 

Наручилац је дана 2.03.2020. године донео одлуку о покретању јавне набавке мале 

вредности бр. 1/2020, за јавну набавку услуга - услуге физичко техничког обезбеђења. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 2.03.2020. године, објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту Факултета инжењерских наука 

Крагујевац. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца за јавну набавку 1/2020 пристигла 
је 1 (једна) понуда 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-111005 од 12.03.2020. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 
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1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке бр. 1/2020 је набавка услуга - услуге физичко техничког обезбеђења 

Ознака из општег речника: ОРН - 79710000-4 - услуге обезбеђења - обезбеђење објекта 

Редни број јавне набавке: 1 /2020 

Износ планираних средстава за јавну набавку : 1.500.000,00 без ПДВ-а 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: Процењена вредност 

набавке услуга - услуге физичко техничког обезбеђења (конто 421323) за 2020. године је 
усклађена са средствима која су намењена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 

2020. годину, у складу са Одлуком Савета ФИН-а. 

Подаци о наручиоцу са којим се заједнички спроводи поступак јавне набавке (у складу са 

чланом 50. Закона): нема 

2. а) Основни подаци о понуђачима и понудама 

Број под којим је понуда Назив понуђача Датум Сат 
заведена 

! 
пријема 

Заједничка понуда Watchout security 
01-1/974 доо Крагујевац и KGB System plus доо 11.03.2020 9.00 ч 

Крагујевац 

б) Називи, односно имена понуђача ЧИЈе су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: нема 

ц) Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене (ако је иста 

разлог одбијања понуде) : нема 

3. Начин примене методологије доделе пондера: 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена 

Ранг листа понуђача (у случају примене критеријума најнижа понуђена цена): 

Подаци о понуђеној цени 

Назив понуђача Укупна цена без ПДВ-а за Укупна цена са ПДВ-ом за 

процењене количине процењене количине 

Заједничка понуда Watchout security доо 
Крагујевац и KGB System plus доо 1.210.000,00 1.452.000,00 

Крагуiевац 



Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда, констатовала да уговор треба доделити 

понуђачу: Watchout security доо Крагујевац 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: не 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 1.210.000,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 1.452.000,00 динара 

Декан Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је прихватио предлог 

Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора 

као у изреци ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 5 дана од дана објављивања 

на порталу јавних набавки и интернет 

страни наручиоца. 
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