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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

           ПОРЕСКА УПРАВА                   

Број: 000-404-01-04330/2019-1100 

Датум: 26.07.2019.године 

                  Београд 

                

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,  

14/15 и 68/15) и на основу Решења Владе РС о постављењу помоћник директора 

Пореске управе у Министарству финансија 24 број 119-9546/2018 од 11.10.2018. године 

и на основу Решења о преносу овлашћења Број: 000-119-00-05232/2019-000 од 

01.07.2019. године,  помоћник директора Пореске управе за материјалне ресурсе 

доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности  

ЈНМВ 3/2019 

 

 

I  ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у поступку јавне набавке мале вредности за услуге 

пуњења боца и замена пратећих елемената за стабилни систем за гашење пожара  у 

објекту Пореске управе, DATA центру, у Устаничкој 130 у Београду, ЈНМВ 3/2019 

понуди понуђача „Securiton“ доо, Нови Београд, Данила Лекића Шпанца бр.31, 

матични број 17406787, ПИБ 100394517, бр. понуде 000-404-01-04428/2019-1100 од 

22.07.2019. године. 

Укупна вредност понуде износи износи   1.991.671,00  динара, без ПДВ.  

 II  Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Пореске управе у року од 3 дана од дана доношења. 

 

                                       О б р а з л о ж е њ е 

 

            Пореска управа - Наручилац је дана 12.07.2019. године донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности - услуге – пуњења боца и замена 

пратећих елемената за стабилни систем за гашење пожара  у објекту Пореске управе, 

DATA центру, у Устаничкој 130 у Београду сагласно члану 39. Закона о јавним 

набавкама (у даљем тексту: Закон). Редни број јавне набавке ЈНМВ 3/2019. 

 Позив за подношење понуда објављен је 12.07.2019. године на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца.  

Након спроведеног поступка отварања понуда од 22.07.2019. године, Комисија 

за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У 

извештају о стручној оцени понуда бр. 000-404-01-04330/2019-1100 од 24.07.2019. 

године, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће: 
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 Предмет јавне набавке, назив:  јавна набавка услуге – пуњења боца и замена 

пратећих елемената за стабилни систем за гашење пожара  у објекту Пореске управе, 

DATA центру, у Устаничкој 130 у Београду.   

     Назив и ознака из општег речника набавке: 50610000 услуге поправке и 

одржавања безбедоносне опреме. 
 

 Укупна процењена вредност јавне набавке износи 2.000.000,00  динара, без 

ПДВ.  

 Средства одобрена Пореској управи Законом о буџету РС за 2019. годину,  

раздео 16 Глава: 16.2, Функција 110, Економска класификација: 425200-текуће 

поправке и одржавање опреме. 

 Јавна набавка је предвиђена финансијским планом и Планом јавних набавки Пореске 

управе за 2019. годину ,  класа 4 - услуге, редни број 1.36. 

   

 Основни подаци о понуђачу: Поступак отварања понуда спроведен је 

22.07.2019.године, о чему је сачињен Записник о отварању понуда број 000-404-01-

04330/2019-1100, који је уручен понуђачима. 

        

            У року за достављање понуда благовремено су приспела је једна понуда и то: 

 

Назив или шифра понуђача 

Бр. под којим 

је понуда 

заведена 

„Securiton“ доо Нови Београд, Данила Лекића Шпанца бр. 31 404-01-428/2019-1100 

  

 У Извештају о стручној оцени понуда комисија је констатовала да је за 

испуњеност обавезних услова понуђач доставиио попуњен и потписан образац изјаве о 

испуњености обавезних услова за учешће поступку јавне набавке члан 75. Закона о 

јавним набавкама  (образац 5), чиме је доказао да испуњава обавезне услове за учешће 

у поступку набавке.   

 За испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном документацијом 

понуђач је доставио следеће: 

 

Кадровски капацитет 

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Да до дана отварања понуда понуђач 

има минимум 3 (три) запослена или по 

другом основу радно ангажована лица 

сходно одредбама Закона о раду, електро 

струке са уверењем (сертификатом) 

произвођача опреме „Securiton“ о 

завршеној обуци за рад са „SecuriPro“ 

системом за дојаву пожара. 

Понуђач је доставио фотокопије М образаца 

за 5 запослених лице, уговоре о радном 

ангажовању   и фотокопије важећих 

сертификата произвођача опреме о 

завршеној обуци. 

 

Технички капацитет 

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

да Понуђач може да  обавља продају, Понуђач  је доставио  потврду Произвођача  
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инжењеринг, инсталирање и 

сервисирање противпожарних и 

безбедносних система  уграђене опреме 

„Securiton AG“ Alpenstrasse 20, CH-3052 

Zollikofen.   

уграђене опреме која пружа доказ да 

Понуђач може да  обавља продају 

инжењеринг, инсталирање и сервисирање 

противпожарних и безбедносних система.   

да је Понуђач овлашћени дистрибутер 

за пројектовање, снабдевање, монтажу, 

пуштање у рад и одржавање опреме која 

је предмет јавне набавке FIKE SAFETY 

TECHNOLOGY LTD. 

Понуђач је доставио потврду Произвођача  

уграђене опреме која пружа доказ да је 

Понуђач овлашћени дистрибутер за 

пројектовање, снабдевање, монтажу, 

пуштање у рад и одржавање опреме која је 

предмет јавне набавке. 

 

 

           Чланови техничког дела комисије за  предметну јавну набавку потврдили су у  

извештају да достављена понуда испуњава све техничке захтеве који су тражени 

конкурсном документацијом број: 000-404-01-04330/2019-1100 што понуду чини 

одговарајућом. 

 

 

У достављеној понуди  понуђени су следећи елементи: 

  

 Укупна вредност понуде износи  1.991.671,00 динара, без ПДВ,  

 Рок извршења предметне услуге је 90 дана од дана потписивања уговора, 

 Гарантни рок за извршене услуге је 24 месеца од датума потписивања 

записника.  

 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.  

 

 У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала 

да је достављена  понуда понуђача  „Securiton“ доо, Нови Београд, Данила Лекића 

Шпанца бр.31 сходно чл. 3. тачка 33. Закона прихватљива, јер је благовремена, нема 

битне недостатаке, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.      

       

Критеријум за оцењивање понуде је: „најнижа понуђена цена“  

С обзиром да је приспела само једна благовремена, одговарајућа и прихватљива 

понуда, није спроведено рангирање понуда применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда понуђача 

„Securiton“ доо, Нови Београд, Данила Лекића Шпанца бр.31, матични број 17406787, 

ПИБ 100394517, бр. 000-404-01-04428/2019-1100 од 22.07.2019. године, чија укупна 

вредност понуде износи 1.991.671,00 динара, без ПДВ. 

 

 На основу свега изнетог, Комисија за предметну јавну набавку, сагласно члану 

107. став 3. Закона о јавним набавкама предлаже,  те Наручилац у складу са чланом 

108. Закона о јавним набавкама, додељује уговор за  набавку услуге пуњења боца и 

замене пратећих елемената за стабилни систем за гашење пожара  у објекту Пореске 

управе, DATA центру, у Устаничкој 130 у Београду  понуђачу „Securiton“ доо, Нови 

Београд, Данила Лекића Шпанца бр.31, матични број 17406787, ПИБ 100394517. 

 Укупна вредност понуде износи   1.991.671,00  динара, без ПДВ. 

 Понуда је поднета као самостална. 
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             Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења, у складу са чл. 108. став 5. Закона. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права у року од  

5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки      

                                    

 

 

  


