ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења
одлуке:

Одлука о додели уговора број: 404-02-1640/2014-01 од
08.08.2014. године

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речина набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуде број 122/2014.
Предмет јавне набавке је набавка услуга физичко-техничког и
противпожарног обезбеђења за Групу објеката II (објекат у
улици Немањина број 11, Немањина број 22-26, Грачаничка
број 8, Теразије број 41, Народних хероја број 4, Ужичка број
28, Ресавска број 24, Вила „Смедерево“, Вила „Опленац“,
објекат у улици Драже Павловића број 15, Пословни објекат
Београђанка у улици Масарикова број 5 и Вила „Бор“ Булевар
кнеза Александра Карађорђевића број 75).
Ознака из општег речника: 79710000-4 Услуге обезбеђења.

Основ за примену
преговарачког поступка и
подаци који оправдавају
његову примену:
Процењена вредност јавне
набавке:
Број примљених понуда:
Понуђена цена:
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
Део или вредност уговора
који ће се извршити преко
подизвођача:
Основни подаци о
понуђачу и понуди којој је
додељен уговор:
Период важења уговора:
Подаци о начину и року за
подношење захтева за
заштиту права:

Члан 36. став 1. тачка 3) и члана 53. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/2012) и Мишљење Управе за
јавне набавке, број: 404-02-2693/14 од 28.07.2014. године
6.700.000,00 динара
5
Највиша: 6.856.014,00 динара
Најнижа: 5.140.753,90 динара
Највиша: 5.801.814,62 динара
Најнижа: 5.140.753,90 динара
/
Група понуђача коју чине: „DOBERGARD“ д.о.о, Београд,
Школски трг 5 и „DOBERGARD PLUS“ д.о.о, Београд, Школски
трг 5а
На период од три месеца односно до окончања отвореног
поступка са истим предметом јавне набавке
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту
права Републичкој комисији, предајом Наручиоцу у року од 10
дана, од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу
јавних набавки.

