На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015,
68/2015), и Одлуке председника Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка
јавне набавке која се односи на набавку „Чишћење зграде“, I бр 404-62/19 од 19.04.2019. по
Позиву бр. 404-62/19, доносим

О Д Л У К У
о додели уговора
Закључује се уговор са „Екотрифоглио“ агенција за чишћење објеката, УЛ.
Маршала Тита бр. 79 Београд, са понудом од 20.05.2019.
Образложење
На основу Одлуке председника Градске општине Вождовац I бр 40462/19 од 19.04.2019. покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се
односи на „Чишћење зграде“, ОРН 90910000, коју спроводи Комисија за јавне
набавке. Уговор се закључује на период од годину дана. Процењена вредност
набавке износи 5.416.666,66 без ПДВ-а.
Позив бр 404-62/19, постављен је на Порталу јавних набавки, Порталу
Службеног гласника и на сајту ГО Вождовац дана 19.04.2019. године. У
наведеном позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то
најнижа понуђена цена.
Дана 20.05.2019. године у просторијама Градске општине Вождовац
спроводен је поступак јавног отварања понуда у складу са Законом о јавним
набавкама ( „Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015, 68/2015), о чему је
састављен Записник о отварању понуда. Пристигле су три понуде, а самом
отварању понуда су присуствовали следећи представници понуђача:
- „M&D technical services“ д.о.о. - 004374685 и
- „Екотрифоглио“ агенција за чишћење објеката, који је поднео пуномоћ број
04/19.
Комисија је констатовала да неблаговремених понуда није било.
Стручна оцена понуда је спроведена дана 24.05.2019. на основу које је
сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).
Увидом у Извештај утврђено је следеће:
- да су понуду доставила три понуђача и то :
1.) ПОНУДА Бр: 404-62/19-I „Екотрифоглио“ агенција за чишћење објеката,
УЛ. Маршала Тита бр. 79 Београд која је благовремена, одговарајућа и
прихватљива.
Понуђач подноси самостално понуду;
1. Укупна понуђена цена:
је 432.333,14 динара без ПДВ-а,
(словима:четиристотридесетдвехиљадетристатридесеттридинараичетрнаестпар),
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Понуђач није у систему пдв-а.
Укупна понуђена цена за ванредно чишћење без пдв-а:
је 189,19 динара без ПДВ-а,
(словима:стоосамдесетдеветдинараидеветнаестпара),
Понуђач није у систему пдв-а.
2.) Рок и начин плаћања: 15 дана.
3.) Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Члан 3. 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 одговара свим захтеваним условима јавне набавке, да је поднета
благовремено и да не садржи битне недостатке, Наручилац је оцењује као
прихватљиву понуду.
2.) ПОНУДА Бр: 404-62/19-II „Ланива“ д.о.о. Владимира Гортана 24/1 11050
Београд која је благовремена, одговарујућа и неприхватљива.
Понуђач подноси самостално понуду;
1. Укупна понуђена цена:
је 698.551,20 динара без ПДВ-а,
(словима:двестатридесетдвехиљадечетиристодеведесетдинара),
је 838.261,44 динара са ПДВ-ом,
(словима:осамстотридесетосамхиљададвесташездесетједандинаричетрдесетчети
рипаре),
Укупна понуђена цена за ванредно чишћење без пдв-а:
је 38.116,00 динара без ПДВ-а,
(словима:тридесетосамхиљадастошеснаестдинара),
Укупна понуђена цена за ванредно чишћење са пдв-ом:
је 45.739,20 динара без ПДВ-а,
(словима:четрдесетпетхиљадаседамстотридесетдеветдинараидвадесетпара),
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2.) Рок и начин плаћања: 15 дана.
3.) Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Увидом у понуду горе наведеног понуђача „Ланива“ д.о.о. број 290/19 од
08.05.2019. утврђено је да је понуда поднета благовремено, да испуњава све
техничке спецификације што је карактерише као одговарајућу али да прелази
процењену вредност набавке те је Комиисија оцењује као неприхватљиву и неће
је даље узимати у разматрање.
3.) ПОНУДА Бр: 404-62/19-III „M&D technical services“ д.о.о. Челопечка 17,
Београд Звездара, која је благовремена, неодговарујућа и неприхватљива.
Понуђач подноси самостално понуду;
1. Укупна понуђена цена:
је 5.951.198,88 динара без ПДВ-а,
(словима:петмилионадеветстопедесетједнахиљадастодеведесетосамдинараиосам
десетосампара),
је 7.141.438,66 динара са ПДВ-ом,
(словима:седаммилионасточетрдесетједнахиљадачетиристотридесетосамдинара
иосамдесетосампара),
Укупна понуђена цена за ванредно чишћење без пдв-а:
је 22.801,53 динара без ПДВ-а,
(словима:двадесетдвехиљадеосамстоједандинарипедесеттрипаре),
Укупна понуђена цена за ванредно чишћење са пдв-ом:
је 27.365,51 динара без ПДВ-а,
(словима:двадесетседамхиљадатристашездесетпетдинараипедесетједнупару),
2.) Рок и начин плаћања: 15 дана.
3.) Рок важења понуде: 32 дана од дана отварања понуда.
Образложење:
Увидом у понуду од 20.05.2019., понуђача „M&D technical services“
д.о.о., Комисија за јавне набавке је констатовала да иста прелази процењену
вредност набавке што понуду чини неприхватљивом.
Комисија је такође костатовала да поменута понуда не испуњава додатне
услове за учешће у јавној набавци из члана 76. Закона о јавним набавкама.
Кадровски капацитет који је Наручилац захтевао конкурсном документацијом,
горе поменути понуђач је испунио уводећи треће лице у понуду, што исту чини
заједничком понудом. Члан 81. Закона о јавним набавкама каже да је саставни
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део заједничке понуде Спoразум којим понуђачи из групе регулишу међусобне
односе и обавезе према Наручиоцу у извршењу јавне набавке са јасно
одређеним елементима које сам Споразум треба да садржи. Анализирана понуда
не садржи Споразум понуђача и самим тим се сматра да је повређен члан 81.
Закона о јавним набавкама.
Члан 107. Став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012,
14/2015, 68/2015) каже да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Из свега горе наведеног, понуда „M&D technical services“ д.о.о. се неће
узимати даље у разматрање, обзиром да поменута понуда не испуњава додатне
услове тражене конкурсном документацијом, тј. садржи битне недостатке и
Комисија констатује да је понуда неприхватљива.
ОЦЕНА ПОНУДА:
Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих
понуда, имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде
најнижа понуђена цена као и да је у овом поступку јавне набавке
пристигла једна понуда која је оцењена као прихватљива, није било услова
за примену утврђеног критеријума и сачињавања ранг листе.
На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-62/19 од
24.05.2019. доносим одлуку као у диспозитиву.
Одлуку доставити: Председнику Комисије за јавне набавке, Одељењу за
финансије, привреду, друштвене делатности и планирање и архиви општине
Вождовац.
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).

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I Број: 404-62/19 од
24.05.2019.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Савић
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