
 1 

 

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 

68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању 

отвореног поступка јавне набавке услуга који се односи на „Чишћење зграде“, I бр 404-78/16  од 

12.04.2016. по Позиву бр 404-78/16 и на основу чл. 2 и 3 Одлуке о распуштању Скупштине 

градске општине Вождовац и образовању Привременог органа градске општине Вождовац («Сл. 

лист града Београда» бр. 9/16) и чл. 55 Статута градске општине Вождовац ("Сл. лист града 

Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13), Привремени орган Градске општине Вождовац 

доноси 

 

                                

                                                            О  Д  Л  У  К  У 

                                                          о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу ПР Агенција за чишћење објеката 

„ЕКОТРИФОГЛИО“ д.о.о. Београд, Ул. Маршала Тита бр 79  , број понуде: 

02/2016 од 24.05.2016.  

 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

   

 

             На основу Одлуке председника Привременог органа ГО Вождовац I бр 

404-78/16 од 12.04.2016. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга 

који се односи на „Чишћење зграде“, процењене вредности до 15.000.000,00 

динара без ПДВ-а. Уговор се закључује на период до три године. Процењена 

годишња вредност је до 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. ОРН 90910000. 

  Позив бр 404-78/16, је објављен на Порталу управе за јавне набавке, 

Порталу Службеног гласника и интернет страници Наручиоца дана 24.04.2016. 

              Јавно отварање понуда спроведено је дана 24.05.2016.  у складу са 

Законом о Јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 

Отварању понуда су присуствовали следећи представници понуђача који су 

поднели пуномоћја: 

- „Krol Housekeeping“ д.о.о. који је поднео пуномоћје број 450 

- „Екотрифоглио“ који је поднео пуномоћје број 02/16 

- „New York Trade“ д.о.о. који је поднео пуномоћје број 159 

              Стручна оцена понуда је спроведена дана  24.05.2016. у складу са  

критеријумом објављеним у конкурсној документацији и то: економски 

најповољнија понуда. 

             

 

ПРЕГЛЕД ПОНУДА: 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигло пет понуда и то:   

                             

 

1. ПОНУДА Бр: 404-78/16-I „СИСТЕМ ФПС ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ д.о.о. 

Београд, Ул. Патријарха Јоаникија бр 2 а, благовремена, 

неодговарајућа и неприхватљива, па се неће узимати у даље разматрање. 
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Понуђач понуду подноси самостално. 

 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  660.000,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  792.000,00 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Укупна понуђена цена за ванредно чишћење: 

 

 је  0  динара без ПДВ-а 

 

 је  0 динара са ПДВ-ом  

 

 

3) Број гратис дана: 0 (минимум 3 а максимум 22) дана. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана по извршеној услузи и испостављеном 

рачуну, месечно. 

 

5) Потребно време: 0 сати за почетак интервенције у случају спровођења 

додатних услуга. 

 

6)  Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

 

 

Образложење:  

 

Понуђач је у Обрасцу понуде, уписао укупну понуђену цену на месечном нивоу, 

а био је у обавези да унесе укупну понуђену цену за три године. Такође у број 

гратис дана је унео нулу, иако је минимум који се уноси био три гратис дана, а 

за потребно време је унео нула сати за почетак интервенције у случају 

спровођења додатних услуга, што понуду чини неисправном јер садржи битне 

недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде па је 

самим тим није могуће упоредити са осталим  понудама. 

Такође, понуђачи су били у обавези да обиђу објекте и да се упознају са стањем 

на објектима како би припремили адекватну понуду, као и да доставе попуњен и 

печатом оверен Образац бр 8 – потврда о обиласку објеката, што поменути 

понуђач није урадио, па самим тим није испунио додатни услов предвиђен 

конкурсном документацијом. 

 

Из свега горе наведеног, понуђач није испунио услове предвиђене чланом 76. 

Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, нити је припремио 

прихватљиву понуду,  па се понуда неће узимати даље у разматрање. 
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2. ПОНУДА Бр: 404-78/16-II ПР Агенција за чишћење објеката 

„ЕКОТРИФОГЛИО“ д.о.о. Београд, Ул. Маршала Тита бр 79, благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

 

 

Понуђач понуду подноси самостално. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  14.954.255,64  динара без ПДВ-а 

 

  Обвезник није у систему ПДВ-а. 

 

2) Укупна понуђена цена за ванредно чишћење: 

 

 је  189,19  динара без ПДВ-а 

 

 Обвезник није у систему ПДВ-а. 

 

 

3) Број гратис дана: 22  дана. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана по извршеној услузи и испостављеном 

рачуну, месечно. 

 

5) Потребно време: 24 сата за почетак интервенције у случају спровођења 

додатних услуга. 

 

6)  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-78/16-III „KROL HOUSEKEEPING“ д.о.о. Београд, 

Ул. Косте Главинића бр 3 а, благовремена, одговарајућа и неприхватљива 

из разлога што прелази процењену вредност јавне набавке, па се неће 

узимати у даље разматрање. 

 

 

Понуђач подноси заједничку понуду: 

 

- ПД „Goоdhouse“ д.о.о. Београд, Ул. Милутина Миланковића бр 

132. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  23.661.000,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  28.393.200,00  динара са ПДВ-ом 
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2) Укупна понуђена цена за ванредно чишћење: 

 

 је  0,002  динара без ПДВ-а 

 

  је  0,0024  динара са ПДВ-ом 

 

 

3) Број гратис дана: 22  дана. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана по извршеној услузи и испостављеном 

рачуну, месечно. 

 

5) Потребно време: 48 сати за почетак интервенције у случају спровођења 

додатних услуга. 

 

6)  Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

 

 

Образложење: 

 

Члан 1. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 

14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је 

благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Члан 107. 

Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) 

говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то, да поменута 

понуда прелази процењену вредност конретне набавке, Наручилац је неће 

узимати у разматрање, већ је оцењује као неприхватљиву понуду. 

 

 

4. ПОНУДА Бр: 404-78/16-IV „ЛАВАНИ“ д.о.о. Београд, Ул. Лунета 

Миловановића бр 3, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из 

разлога што прелази процењену вредност јавне набавке, па се неће узимати у 

даље разматрање. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  16.352.712,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  19.623.240,00  динара са ПДВ-ом 

 

 

2) Укупна понуђена цена за ванредно чишћење: 

 

 је  0 динара без ПДВ-а 
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  је  0  динара са ПДВ-ом 

 

3) Број гратис дана: 22  дана. 

 

4) Рок и начин плаћања: 45 дана по извршеној услузи и испостављеном 

рачуну, месечно. 

 

5) Потребно време: 48 сати за почетак интервенције у случају спровођења 

додатних услуга. 

 

6) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

Образложење: 

 

Члан 1. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 

14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је 

благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Члан 107. 

Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) 

говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то, да поменута 

понуда прелази процењену вредност конретне набавке, Наручилац је неће 

узимати у разматрање, већ је оцењује као неприхватљиву понуду. 

 

 

 

5. ПОНУДА Бр: 404-78/16-V „NEW YORK TRADE“ д.о.о. Београд, Ул. 

Косте Главинића бр 2, благовремена, одговарајућа и неприхватљива из 

разлога што прелази процењену вредност јавне набавке, па се неће узимати у 

даље разматрање. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

1) Укупна понуђена цена: 

        

  је  42.668.640,00  динара без ПДВ-а 

 

  је  51.202.368,00  динара са ПДВ-ом 

 

 

2) Укупна понуђена цена за ванредно чишћење: 

 

 је  21,60 динара без ПДВ-а 

 

  је  25,92  динара са ПДВ-ом 

 

3) Број гратис дана: 22  дана. 
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4) Рок и начин плаћања: 45 дана по извршеној услузи и испостављеном 

рачуну, месечно. 

 

5) Потребно време: 48 сати за почетак интервенције у случају спровођења 

додатних услуга. 

 

6) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

Образложење: 

 

Члан 1. Став 1. Тачка 33) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 

14/2015, 68/2015) дефинише прихватљиву понуду као понуду која је 

благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Члан 107. 

Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) 

говори да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 

оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. С обзиром на то, да поменута 

понуда прелази процењену вредност конретне набавке, Наручилац је неће 

узимати у разматрање, већ је оцењује као неприхватљиву понуду. 

 

 

ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде 

економски најповољнија понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила 

следеће у овој јавној набавци: 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА: 

 

Рангирање понуда на основу следећих елемената критеријума и пондера 

одређених за  те елементе: 

 

1. цена редовног чишћења               40   пондера 

2. цена ванредног чишћења                                                                     25   пондера 

3. рок плаћања                            10   пондера 

4. гратис дани  (додатни непоредвиђени послови)                     25   пондера 

_____________________________________________________________________ 

Укупно                     100   пондера (бодова) 
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1. ПОНУДА Бр: 404-78/16-II ПР Агенција за чишћење објеката 

„ЕКОТРИФОГЛИО“ д.о.о. Београд, Ул. Маршала Тита бр 79, благовремена, 

одговарајућа и прихватљива. 

 

 

1. Цена редовног чишћења:  415.395,99 динара без ПДВ-а 40   пондера 

2. Цена ванредног чишћења: 189,19 динара без ПДВ-а               25   пондера 

3. Рок плаћања: 45 дана                             10   пондера 

4. Гратис дани  (додатни непоредвиђени послови): 22 дана 25   пондера 

 

Укупан број пондера:  100 пондера 

 
 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-78/16 од 

24.05.2016.  доносим одлуку као у диспозитиву. 

               

           Одлуку доставити: Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије, 

привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и 

објавити је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 

 

             Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

                            I Број: 404-78/16       од                    25.05.2016.  

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 

                                                                                      Александар Савић 

 


