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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ 

А.бр. 69/19 

03. април 2019.године 

Б е о г р а д 

СШ 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15, 

68/15), а након извршеног увида у документацију о спроведеном поступку јавне набавке мале 

вредности ЈН 1/19 у предмету А.бр. 69/19, јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва 

у Београду, доноси:  

  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 

За јавну набавку мале вредности ЈН 1/19, предмета - Услуге одржавања хигијене у службеним 

просторијама-чишћење, уговор се додељује понуђачу Тепих сервис „ALDERSHOT“, из 

Београда, ул. Милоја Закића 32, који је поднео заједничку понуду са Сервис за чишћење 

„CLEAN TEAM NR 1“, из Београда, Ладно брдо бр.15а, чија понуда је заведена код 

наручиоца приликом пријема понуда под редним бројем 3/2019 од 27.03.2019.године, чија је 

укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке на годишњем нивоу 3.228.000,00 без 

ПДВ-а. 

                      

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 13.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности А.бр.69/19, за набавку услуга, предмета – Услуге одржавања хигијене у службеним 

просторијама-чишћење, ЈН 1/19. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. У извештају о стручној оцени понуда А бр. 69/19 од 

02.04.2019.године, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:  

 

1. Врста предмета јавне набавке: 

 

 

Добра  

 

Услуге 
х 

 

Радови  

 

 



 2 

2. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку: 

 

Предмет јавне набавке 

''Услуге одржавања хигијене у 

службеним просторијама-чишћење“ 

Редни број јавне набавке ЈН 1/19 

Број набавке у плану набавки Услуге 1.2.1  

Апропријација у финансијском плану 423 – услуге по уговору 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
3.700.000,00 без ПДВ-а 

 

3. Ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и 

околности које оправдавају примену тог поступка:  

 

Како су у плану набавки за 2019. годину, за ове намене предвиђена средства у укупном 

износу од 3.700.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, испуњени су законски услови 

за спровођење поступка јавне набавке мале вредности сходно члану 39. став 1. ЗЈН, с обзиром 

да је наведена вредност испод вредности прописане овим чланом у оквиру које је дозвољено 

спровођење поступка јавне набавке мале вредности. 

 

4. Основни подаци о Понуђачима: 

1)   Заједничка понуда понуђача „Urmann solutions“ d.o.o., из Београда, ул. Капетана Поповића 

бр. 26, и „Tehpro“ d.o.o. , из Београда, ул. Лоле Рибара 120.  

2)   Понуђач „Ланива“ д.о.о. Београд, из Београда, ул. Владимира Гортана бр.24/1. 

3)  Заједничка понуда – Тепих сервис „ALDERSHOT“, из Београда, ул. Милоја Закића 32 и 

Сервис за чишћење „CLEAN TEAM NR 1“, из Београда, Ладно брдо бр.15а. 

4)   Понуђач „Codex Trade“ d.o.o., из Београда, ул. Крушевачка 27. 

 

5. Укупан број поднетих понуда: 4 

Ред.бр. Број под којим је 

 понуда заведена 

Назив понуђача Датум и час 

пријема 

1. 1/2019 Заједничка понуда: „Urmann 

solutions“ d.о.о., и „Tehpro“ 

d.o.o. 

27.03.2019. у 09:08 

2. 2/2019 „Ланива“ д.о.о. Београд 27.03.2019. у 09:20 

3. 3/2019 Заједничка понуда: 

„Aldershot“ , и „Clean Team 

NR 1“ 

27.03.2019. у 09:27 

4. 4/2019 „Codex Trade“ d.о.о. 27.03.2019. у 09:28 

 

Неблаговремених понуда није било.  

 

6. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: 

 

а) Понуђач „Urmann solutions“ d.о.о. је дана 27.03.2019. године, у 09:08 у просторијама 

Првог основног јавног тужилаштва у Београду поднео заједничку понуду са „Tehpro“ d.o.o., 

заведену код Наручиоца под редним бројем 1/2019, и то: 

 

Понуђена цена:  

- укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке на годишњем нивоу: 

- укупно без ПДВ-а: 1.500.000,00 
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- укупно са ПДВ-ом: 1.800.000,00 

- укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке на месечном нивоу: 

- укупно без ПДВ-а: 125.000,00 

- укупно са ПДВ-ом: 150.000,00 

 

- Рок плаћања:  45 календарских дана од дана службеног  пријема исправног рачуна 

испостављеног за услуге извршене у претходном месецу. 

 

- Рок важности понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

(минимум 30 дана од дана отварања понуда) 

 

- Понуђач подноси понуду као заједничку понуду. 

 

ОДБИЈЕНА ЈЕ КАО НЕПРИХВАТЉИВА.  

Разлози за одбијање понуде:  

 

Комисија је у оквиру прегледања и стручне оцене понуда, анализирајући цене свих 

пристиглих понуда, на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и члана 92. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дана 28.03.2019.године упутила понуђачу „Urmann solutions“ 

d.о.о.,  Захтев за додатним појашњењем понуде и захтев за детаљним образложењем цене, 

следећег садржаја: 

_________________________________________________________________________________ 

„ Како сте у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/19, УСЛУГЕ број 1.2.1/19, чији 

је предмет набавка услуга – Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, 

поднели заједничку понуду са „Tehpro“ d.o.o., ул: Лоле Рибара 120, Београд, понуда од 

25.03.2019.године, заведена код наручиоца под бројем 1/2019, поднета дана 27.03.2019.године 

у 09:08h, исказали следећу понуђену цену: 

- укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке на годишњем нивоу: 

- укупно без ПДВ-а: 1.500,000,00  

- укупно са ПДВ-ом: 1.800.000,00  

- укупна вредност услуге која је предмет јавне набавке на месечном нивоу: 

- укупно без ПДВ-а: 125.000,00  

- укупно са ПДВ-ом: 150.000,00 

 

потребно је да у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и чланом 92. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) детаљно образложите дату цену у погледу свих њених 

саставних делова, како би Комисија за предметну јавну набавку имала додатна објашњења 

која би јој помогла при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 

Како цена коју сте понудили, значајно одступа у односу на тржишно упоредиве цене, те 

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке, потребно је да понуђену цену детаљно 

образложите и прикажете све ставке и параметре који улазе у цену, као што су: цена радне 

снаге, цена потрошног материјала, одговарајуће припадајуће порезе и доприносе на које сте 

обавезни по закону и све друге ставке које улазе у цену. 

 

Напомињемо да је у оквиру конкурсне докуметације наручилац у оквиру техничке 

спецификације предвидео следеће: 
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 Предвиђено време рада је понедељак – петак од 16 часова до 22 часа и две радне 

суботе у месецу; 

 Потребно је и да се обезбеди дежурство једног извршиоца у току радног времена 

радним данима од 8 до 16 часова; 

 Потребно је да се обезбеде минимум три извршиоца за другу смену од 16 до 22 часа; 

 Давалац услуга се такође обавезује да ће обезбедити сав материјал за рад као и 

снабдевање и допуну тоалет папира, убруса и течног сапуна у тоалетима.   

 

Такође, потребно је да додатно појасните: 

Који је то број запослених који би по Вашој понуди извршавао наведене послове 

одржавања хигијене и да ли би они били ангажовани у броју сати које је наручилац 

предвидео конкурсном документацијом у преподневној и поподневној смени као и радним 

суботама? 

 

У сладу са достављеним Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке број 1/19, који је 

достављен у оквиру заједничке понуде са Друштвом за услуге у области заштите „Tehpro“ 

d.o.o., стране су сагласне да је „Urmann solutions“ d.o.o. одређен за водећег партнера који ће у 

име и за рачун понуђача заједничке понуде комуницирати са Наручиоцем у поступку доделе 

Уговора, те стога Захтев за додатним појашњењем понуде и захтев за детаљним 

образложењем цене достављамо Вама. 

 

Сходно напред наведеном, потребно је да се на овај захтев изјасните у року од 3 (три) дана од 

дана пријема истог. Уколико у остављеном року не доставите образложење комисија ће Вашу 

понуду оценити као неприхватљиву.“ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Такође, истог дана комисија је и свим осталим понуђачима упутила Захтеве за додатним 

појашњењем понуде и захтеве за детаљним образложењем цене, следећег садржаја: 

 

„ Потребно је да у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), детаљно образложите дату цену у погледу свих њених саставних 

делова, како би Комисија за предметну јавну набавку имала додатна објашњења која би јој 

помогла при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Напомињемо да је у оквиру конкурсне докуметације наручилац у оквиру техничке 

спецификације предвидео следеће: 

 Предвиђено време рада је понедељак – петак од 16 часова до 22 часа и две радне 

суботе у месецу; 

 Потребно је и да се обезбеди дежурство једног извршиоца у току радног времена 

радним данима од 8 до 16 часова; 

 Потребно је да се обезбеде минимум три извршиоца за другу смену од 16 до 22 часа; 

 Давалац услуга се такође обавезује да ће обезбедити сав материјал за рад као и 

снабдевање и допуну тоалет папира, убруса и течног сапуна у тоалетима.   

 

Такође, потребно је да додатно појасните: 

Који је то број запослених који би по Вашој понуди извршавао наведене послове 

одржавања хигијене и да ли би они били ангажовани у броју сати које је наручилац 

предвидео конкурсном документацијом у преподневној и поподневној смени као и радним 

суботама?“ 

_________________________________________________________________________________ 
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У остављеном року пристигла су образложења поднетих понуда следећих понуђача:  

- „Ланива“ д.о.о. Београд, из Београда, ул. Владимира Гортана бр.24/1, 

- Заједничке понуда: „Aldershot“, и „Clean Team NR 1“ и 

- Понуђача „Codex Trade“ d.o.o., из Београда, ул. Крушевачка 27. 

 

Такође у остављеном року, наручилац је примио Обавештење о одустајању од јавне набавке 

мале вредности: Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење, број ЈН 

1/19, Услуге број 1.2.1/19, у ком је наведено да је разлог одустајања техничка грешка коју су 

направили приликом прављења понуде, и да исказана цена не садржи све предвиђено у 

техничкој спецификацији наручиоца. 

 

- Понуда је одбијена из разлога што није прихватљива у смислу члана 3. став 1. 

тачка 33. Закона о јавним набавкама, а такође у складу са чланом 106. став 1. 

тачка 5. Закона о јавним набавкама јер понуда садржи недостатке због којих је 

није могуће упоредити са другим понудама, те је наручилац одбио ову понуду као 

неприхватљиву сходно одредбама члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама. 

_________________________________________________________________________________ 

7. Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена. 

 

8. Ранг листа понуђача применом критеријума најнижа понуђена цена: 

 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Подносилац понуде 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

3/2019 
Заједничка понуда: „Aldershot“ , и „Clean 

Team NR 1“ 
3.228.000,00 

2/2019 „Ланива“ д.о.о. Београд 3.600.000,00 

4/2019 „Codex Trade“ d.o.o. 3.696.000,00 

       

9. Назив Понуђача коме се додељује уговор: 

 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда Понуђачa Тепих 

сервис „ALDERSHOT“, из Београда, ул. Милоја Закића 32 и Сервис за чишћење „CLEAN 

TEAM NR 1“, из Београда, Ладно брдо бр.15а, поднета као заједничка понуда, и то у износу 

од 3.228.000,00 без ПДВ-а, и предлаже наручиоцу његов избор.  

 ________________________________________________________________________________ 

 

Одговорно лице наручиоца након извршеног увида у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке мале вредности ЈН 1/19, у предмету А.бр. 69/19, прихватило је предлог 

Комисије за јавну набавку ЈН 1/19, УСЛУГЕ број 1.2.1/2019,  те је на основу законског 

овлашћења донело Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности чији је 

предмет “Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење”, којом је уговор 

додељен понуђачу Тепих сервис „ALDERSHOT“, из Београда, ул. Милоја Закића 32, који је 

поднео заједничку понуду са Сервис за чишћење „CLEAN TEAM NR 1“ из Београда, Ладно 

брдо бр.15а, а чија понуда је заведена код наручиоца 27.03.2019.године под бр. 3/2019. 

 

Изабрани понуђач Тепих сервис „ALDERSHOT“, из Београда, ул. Милоја Закића 32, је понуду 

поднео као заједничку понуду са Сервис за чишћење „CLEAN TEAM NR 1“, из Београда, 

Ладно брдо бр.15а, и у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

број 124/12, 14/15, 68/15) доставио Споразум о заједничком наступању којим се понуђачи из 
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групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи све 

законом прописане податке, по ком је овлашћени представник уговорних страна предузетник, 

Ружица Стојанчић пр Тепих сервис „ALDERSHOT“ Београд. 

 

 

                                                                                               ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ 

                                                                                              Љубивоје Ђорђевић 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања  

на Порталу јавних набавки 

 


	ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

