ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Краља Милана бр. 50, Београд
Одлука број: 756
Датум: 06.04.2020. године
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На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15,
у даљем тексту: Закон), и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда од 03.04.2020. године, за јавну
набавку бр. У-03/20, услуге – Услуге ФТО и ППЗ, у отвореном поступку јавне набавке, Југословенско
драмско позориште доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
У отвореном поступку за јавну набавку број У-03/20, услуге – Услуге ФТО и ППЗ, додељује се уговор
понуђачу „G4S SECURE SOLUTIONS“ d.o.o. Beograd, Булевар Пека Дапчевића бр. 32, Београд, МБ:
06043429, ПИБ: 100372941, на износ процењене вредности јавне набавке, износ од 7.333.333,33 динара
без ПДВ-а, односно 8.800.000,00 динара са ПДВ-ом.
Образложење
Наручилац - Југословенско драмско позориште, Краља Милана бр. 50, Београд, донео је Одлуку бр. 531/1
од 28.02.2020. године, о покретању поступка јавне набавке и Решење о образовању комисије за јавну
набавку бр. 531/2 од 28.02.2020. године, за јавну набавку број У-03/20, услуге – Услуге ФТО и ППЗ.
Предмет јавне набавке су услуге – Услуге ФТО и ППЗ, ОРН: 79710000-4, услуге обезбеђења, 75251110-4услуге спречавања пожара.
Процењена вредност јавне набавке износи: 7.333.333,33 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Позив за подношење понуда, објављен је дана 04.03.2020. године на Порталу јавних набавки Управе за
јавне набавке и интернет страници Наручиоца: www.jdp.rs.
На основу наведеног Позива понуду је благовремено поднео следећи понуђач:
1. „G4S SECURE SOLUTIONS“ d.o.o. Beograd, Булевар Пека Дапчевића бр. 32, Београд, МБ: 06043429,
ПИБ: 100372941, Понуда број 50-МSS/20 од 02.04.2020. године, са укупно понуђеном ценом услуга од
7.152.600,00 динара без ПДВ-а, односно 8.583.120,00 динара са ПДВ-ом.
У поступку јавног отварања понуда Комисија је констатовала да није било поднетих неблаговремених
понуда.
Након извршене рачунске контроле поднете понуде, Комисија је констатовала да у понуди нема
рачунских грешака.
Након прегледа и стручне оцене поднете понуде, Комисија за јавну набавку констатовала је да је поднета
понуда понуђача „G4S SECURE SOLUTIONS“ d.o.o. Beograd, прихватљива и одговарајућа.
Имајући у виду да je Наручилац у предметној јавној набавци прибавио само једну понуду која је од стране
Комисије оцењена као прихватљива, није било основа за примену критеријума за доделу уговора из
Конкурсне документације.
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На основу извршеног прегледа и стручне оцене поднете понуде Комисија за јавну набавку, препоручила је
Наручиоцу да, сагласно чл. 107. и 108. Закона, додели уговор понуђачу „G4S SECURE SOLUTIONS“ d.o.o.
Beograd, Булевар Пека Дапчевића бр. 32, Београд, на износ процењене вредности јавне набавке и то износ
од 7.333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 8.800.000,00 динара са ПДВ-ом.
На основу свега наведеног, Југословенско драмско позориште, као Наручилац прихватио је препоруку
Комисије дату у Извештају о стручној оцени понуда од 03.04.2020. године, те је у складу са чланом 108.
Закона, одлучено као у изреци Одлуке.
На основу члана 108. став 5. Закона, ова одлука се објављује на Порталу јавних набaвки Управе за јавне
набавке и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.
ДИРЕКТОР
____________________________
Тамара Вучковић Манојловић
Поука о правном леку:
Против ове Одлуке, понуђач може Наручиоцу да поднесе Захтев за заштиту права у року од 10 (десет)
дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, сходно члану 149.
став 6. Закона о јавним набавкама.
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