Република Србија
АП Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/24-2020
Датум: 09.07.2020. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2016)
и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/24-2020 од 09.07.2020. године, председник
Општине Нови Бечеј д о н о с и
О Д Л У К У
о додели уговора о јавној набавци
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавка услуге физичког обезбеђења објеката културе,
манифестација које ће се одржати у Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови
Бечеј понуђачу „Мониторинг систем“ ДОО, Пере Попадића 43, Нови Сад.
Образложење
Наручилац је дана 29.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број IV 04-404-2/24-2020 за јавну набавку услуге - Набавка услуге физичког обезбеђења
објеката културе, манифестација које ће се одржати у Новом Бечеју и лицитације државног
земљишта у општини Нови Бечеј.
Наручилац је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Општине www.novibecej.rs дана 30.06.2020. године. На основу
наведеног Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу Наручиоца пристигла је једна
понуда.
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца дана 08.07.2020. у 12,00 часова.
Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о томе.
У извештају о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/24-2020 од 09.07.2020. године, Комисија за
јавну набавку је констатовала следеће:
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1. Предмет ЈНМВ - услуге: Набавка услуге обезбеђења објеката културе, манифестација које ће
одржати у Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови Бечеј, по Одлуци о
покретању поступка бр. IV 04-404-2/24-2020 од 29.06.2020. године.
Редни број ЈНМВ IV 04-404-2/24-2020, у Плану јавних набавки општине Нови Бечеј за 2020. годину
редни број 1.2.3.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000.
2. Процењена вредност јавне набавке: 2.800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.360.000,00 динара
са ПДВ-ом.
3. Основни подаци о понуђачима и спровођењу поступка јавне набавке:

Позив за достављање понуда је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца www.novibecej.rs дана 30.06.2020. године.
Рок за подношење понуда: до 11,00 часова 08.07.2020. године.
У року за подношење понуда благовремено је примљена 1 (једна) понуда – понуђач „Мониторинг

систем“ ДОО, Пере Попадића 43, Нови Сад.
Неблаговремених понуда није било.

Јавно отварање понуда одржано је 08.07.2020. године са почетком у 12,00 часова о чему је сачињен
записник.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је
утврђена та цена: /.
6. Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је најнижа понуђена цена.
Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, констатује да је наручилац примиo једну
прихватљиву понуду и предлаже Наручиоцу да уговор за јавну набавку услуге физичког обезбеђења
објеката културе, манифестација које ће се одржати у Новом Бечеју и лицитације државног
земљишта у општини Нови Бечеј додели понуђачу „Мониторинг систем“ ДОО, Пере Попадића 43,
Нови Сад, са понуђеном ценом од 2.796.800,00 динара без ПДВ-а, односно 3.356.160,00 са ПДВ-ом.
Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана
од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, уз уплату 60.000,00
динара, сврха уплате: ЗЗП, назив Наручиоца, број или ознака набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, рачун
840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке. Захтев за заштиту
права подноси се Наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права.
На основу члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама Наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
У складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Саша Максимовић

