
 

 

 

Дел.број: 1/16-18 

Датум: 27.07.2021.године 

 

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" 

бр.91/19), чл. 12. став 3. Одлуке о оснивању привредног друштва „25. мај – Милан Гале 

Мушкатировић“ д.о.о. („Службени лист града Београда“ бр. 56/2019 и 69/2019) и 

Извештаја о поступку јавне набавке бр. 1/16-17 од 27.07.2021. године, у отвореном 

поступку јавне набавке, чији је предмет набавка услуга –  Услуга одржавања хигијене у 

објектима, директор Привредног друштва „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. 

Београд, доноси 

  

ОДЛУКУ О  ДОДЕЛИ УГОВОРА 

   

       У јавној набавци услуга – Услуга одржавања хигијене у објектима ДОДЕЉУЈЕ 

СЕ уговор понуђачу Заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира 

Гортана бр.24, као носилац посла и „MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд, Ул. 

Јурија Гагарина бр.75/1, као члан групе;, број понуде 470 од 09.07.2021.године, са 

укупном ценом у износу од 4.407.000,00 динара без ПДВ-а односно 5.288.400,00 динара 

са обрачунатим ПДВ-ом; 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац,  Привредно друштво „25.мај – Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. Београд, 

Тадеуша Кошћушка бр.63, Београд,  Одлуком број 1/16-1 од 30.06.2021. године, 

покренуо је отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка услуга – Услуга 

одржавања хигијене у објектима. 

 

Подаци о набавци:   

Врста поступка:   Отворени поступак 

Врста предмета јавене набавке:  Услуга 

 

Датум и време отварања понуда: 13.07.2021. године у 10:00 часова 

 

Предмет јавне набавке: Услуга – Услуга одржавања хигијене у објектима  

OРН:  90910000-9 Услуге чишћења 

 

Број јавне набавке: 03/21 

Процењена вредност јавне набавке је   4.800.000,00  динара  
 

До истека рока за подношење понуда на електронску адресу Наручиоца путем Портала 

јавних набавки приспеле су понуде од  три (3) понуђача. 

 

Неблаговремених понуда није било. 
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Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

 

До истека рока за подношење понуда, дана 13.07.2021.године до 10:00 часова, 

благовремено, на адресу Наручиоца, ПД „25.мај-Милан Гале Мушкатировић“ д.о.о. 

Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр.63, од сва три понуђача, пристигли су делови 

понуде за јавну набавку, односно средства финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде. 

 

У поступку отварања понуда, електронским путем на Порталу јавних набавки, 

Портал је креирао Записник о отварању понуда, заведен код Наручиоца под 1/16-11 од 

13.07.2021.године.  

 

Понуђене цене понуђача, из Записника о отварању понуда, а према редоследу 

подношења понуда, износе: 

- Заједничка понуда: -„Transly“ д.о.о. Београд, и -„G2 FALCON“ д.о.о. Београд: 

4.563.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 5.475.600,00 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом, са другом најнижом понуђеном ценом; 

- Заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. Београд и -„MEGALOPOLIS BUILDING“ 

д.о.о. Београд: 4.407.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 5.288.400,00 динара 

са обрачунатим ПДВ-ом, са најнижом понуђеном ценом; 

- Заједничка понуда: -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, и „DOBERGARD“ 

д.о.о. Београд: 4.800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а односно 5.760.000,00 динара 

са обрачунатим ПДВ-ом, са највишом понуђеном ценом;  
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Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

код 

Наручиоца 

 

Назив или шифра понуђача 

Број и 

датум 

понуде 

Заводни број,  датум и 

час пријема дела 

понуде 

(средства обезбеђења) 

1/16-7 од 

13.07.2021

.год 

Заједничка понуда: 

-„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка 

бр.32, као носилац посла; 

-„G2 FALCON“ д.о.о. Београд, ул. 

Видиковачка бр.32, као члан групе; 

 

250 од 

05.07.2021.год 

 

1/16-5 од 

12.07.2021.год у 

12:17 часова 

1/16-8 од 

13.07.2021

.год 

Заједничка понуда: 

-„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира 

Гортана бр.24, као носилац посла; 

-„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. 

Београд, Ул. Јурија Гагарина бр.75/1, као 

члан групе; 

 

470 од 

09.07.2021.год 

 

1/16-4 од 

12.07.2021.год у 

12:15 часова 

 

1/16-9 од 

13.07.2021

.год 

 

Заједничка понуда: 

-„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. 

Школски трг бр.5, као носилац посла; 

-„DOBERGARD“ д.о.о. Београд, ул. 

Школски трг бр.5, као члан групе; 

 

1111/21 од 

12.07.2021.год 

 

1/16-6 од 

13.07.2021.год у 

09:45 часова 



 

 

 

Комисија за јавну набавку 03/21 приступила је прегледу понуда и делова понуда 

од сва три понуђача, односно прегледу документације и скенираних фајлова 

достављених путем Портала јавних набавки, и констатовала следеће: 

 

I) Понуђач Заједничка понуда: -„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка 

бр.32, као носилац посла; и -„G2 FALCON“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, као 

члан групе је у својој понуди број 250 од 05.07.2021.године, електронским путем тј. 

путем Портала јавних набавки доставио: 

 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за носиоца посла -„Transly“ д.о.о. Београд,; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за члана групе -„G2 FALCON“ д.о.о. Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Споразум носиоца посла и члана групе; 

 

Понуђач носилац посла -„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, је 

благовремено,  до истека рока за подношење понуда дана 13.07.2021.године до 10:00 

часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга одржавања хигијене у објектима, 

заведене код Наручиоца под бр.1/16-5 од 12.07.2021.године у 12:17 часова, у којој се 

налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Захтев за регистрацију менице; 

- Потврдa НБС о извршеној регистрацији; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац; 

 

Понуђена цена из понуде износи 4.563.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.475.600,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења понуде је 30 дана. 

 

II) Понуђач Заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира 

Гортана бр.24, као носилац посла и -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд, 

Ул. Јурија Гагарина бр.75/1, као члан групе, је у својој понуди број 470 од 

09.07.2021.године, електронским путем тј. путем Портала јавних набавки доставио: 

 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за носиоца посла  -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 
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- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за члана групе -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. 

Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за  носиоца посла --

„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за члана групе -

„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд; 

- Изјава бр.470-1 од 09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Изјава-критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта бр.470-2 од 

09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Изјава о непостојању пословног губитка и блокаде рачуна бр.470-3 од 

09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Изјава за кадровски капацитет бр.470-4 од 09.07.2021.год носиоца посла -

„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Изјава-опрема за рад бр.470-5 од 09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. 

Београд; 

- Списак пружених услуга бр.470-6 од 09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ 

д.о.о. Београд;  

- Копија потврде из АПР-а за носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Копија извода из АПР-а за члана групе -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. 

Београд; 

- Копија сертификата SRPS ISO 9001:2015; 

- Копија сертификата SRPS ISO 14001:2015; 

- Копија сертификата о акредитацији JUQS; 

- Копија полисе за осигурање лица за последице несрећног случаја; 

- Копија полисе за осигурање од одговорности (сума осигурања 40.000.000,00 

динара); 

- 5 (пет) копија уговора из 2019.године; 

 

Понуђач носилац посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Гортана бр.24, 

је благовремено,  до истека рока за подношење понуда дана 13.07.2021.године до 10:00 

часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга одржавања хигијене у објектима, 

заведене код Наручиоца под бр.1/16-4 од 12.07.2021.године у 12:15 часова, у којој се 

налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Захтев за регистрацију менице; 

- Потврдa НБС о извршеној регистрацији; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац; 

 

Понуђена цена из понуде износи 4.407.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.288.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења понуде је 30 дана. 
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III) Понуђач Заједничка понуда: -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. 

Школски трг бр.5 и „DOBERGARD“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг бр.5, је у својој 

понуди број 1111/21 од 12.07.2021.године, електронским путем тј. путем Портала 

јавних набавки доставио: 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за носиоца посла  -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за члана групе -„DOBERGARD“ д.о.о. Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Копија потврде из АПР-а за носиоца посла -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. 

Београд; 

- Копија полисе осигурања (сума осигурања 10.035.470,29 динара); 

- 2 (две) копије очитане саобраћајне дозволе; 

- Копија сертификата ISO 9001:2015; 

- Копија сертификата ISO 14001:2015; 

- Копија сертификата ISO 22301:2019; 

- Копија сертификата ISO 22320:2018; 

- Копија сертификата ISO/IEC 27001:2013; 

- Копија сертификата ISO 28000:2007; 

- Копија сертификата ISO 31000:2018; 

- Копија сертификата ISO 37001:2016;  

- Копија сертификата ISO 45001:2018; 

- Копија референтне листе; 

- Копија пописне листе основних средстава, материјала, опреме на дан 

31.12.2020.год; 

- 3 (три) копије уговора из 2020.године; 

 

Понуђач носилац посла -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг 

бр.5, је благовремено,  до истека рока за подношење понуда дана 13.07.2021.године до 

10:00 часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга одржавања хигијене у 

објектима, заведене код Наручиоца под бр.1/16-6 од 13.07.2021.године у 09:45 часова, 

у којој се налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Захтев за регистрацију менице; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац; 

 

Понуђена цена из обрасца понуде износи 4.800.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.760.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења понуде је 60 дана. 

 

Комисија је прегледом документације утврдила одступање у цени код овог 

понуђача. У обрасцу понуде, што је и констатовано Записником о отварању понуда,  
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понуђена цена износи 4.800.000,00 динара без ПДВ-а (колико износи процењена 

вредност набавке) односно 5.760.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Међутим, 

увидом у образац структуре цене као и модел уговора, који је понуђач носилац посла -

„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд доставио електронским путем на Порталу јавних 

набавки, понуђена цена износи 4.797.000,00 динара без ПДВ-а односно 5.756.400,00 

динара са обрачунатим ПДВ-ом, а у складу са јединичном ценом од 369,00 динара без 

ПДВ-а односно 442,80 динара са ПДВ-ом. Укупна понуђена цена је  нижа за 3.000,00 

динара без ПДВ-а односно 3.600,00 динара са ПДВ-ом у односу на цену наведену у 

обрасцу понуде. Наведена документа, и образац структуре понуђене цене и модел 

уговора, понуђач -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд је попунио, потписао и оверио 

печатом, па скениране учитао и послао као саставни део понуде. 

Комисија за ЈН 03/21 је у складу са чланом 142.ЗЈН, дана 23.07.2021.године 

понуђачу носилац посла -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд упутила Захтев за 

давање сагласности за исправку рачунске грешке, заведена код Наручиоца под бр.1/16-

15 од 23.07.2021.године. 

 

Понуђач носилац посла -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд је дана 

27.07.2021.године доставио сагласност за исправку рачунске грешке, заведену код 

Наручиоца под бр.1/16-16 од 27.07.2021.године. 

 

Стручна оцена понуда 

 

I) Чланом 118. став 1. ЗЈН назначено је да привредни субјект у понуди доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на 

стандардном обрасцу, којом потврђује да:  

1) не постоје основи за искључење;  

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;  

3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних 

кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво. 

 

Чланом 119. став 1. ЗЈН назначено је да је Наручилац дужан да пре доношења 

одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 

најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у 

неовереним копијама.  

 

Чланом 119. став 2. ЗЈН назначено је да Наручилац није дужан да поступи у складу 

са ставом 1. овог члана за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или нижа 

од 5.000.000 динара. 

 

Чланом 119. став 3. ЗЈН назначено је да Наручилац може, без обзира на процењену 

вредност јавне набавке, да затражи од понуђача и кандидата да доставе све доказе или 

део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ради 

провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то потребно за 

правилно спровођење поступка. 

 

С тим у вези, иако је процењена вредост нижа од 5.000.000,00 динара, Комисија 

за ЈН 03/21 је понуђачу  Заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира 

Гортана бр.24, као носилац посла и -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд,  
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Ул.Јурија Гагарина бр.75/1, као члан групе, који је доставио економски најповољнију 

понуду, упутила захтев за достављање дела доказа о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта бр. 1/16-12 од 20.07.2021.године, и то: 

 

1) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.1. – Списак пружених услуга - 

Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у делу 

„опис“ назначено је „код најмање 3 различита наручиоца који доказују радно искуство 

од најмање 3 године (2018, 2019, 2020 год)“ и као доказ је тражен „Списак пружених 

услуга на меморандуму понуђача са копијама Уговора о пружању услуга које су 

предмет ове ЈН“. 

 

У електронској форми, на Порталу јавних набавки, је достављен Списак пружених 

релевантних услуга са копијама уговора из 2019.године. 

 

С обзиром да је понуђач у пољу „опис референце“ назначио да „понуђач испуњава 

тражени услов“ а да је на питање „релевантна документација је доступна у 

електронском облику“ означио поље „НЕ“, Комисија Наручиоца је позвала понуђача да 

у року у складу са ЗЈН достави тражене доказе; 

 

2) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.2. – Техничка лица или тела – 

контрола квалитета - Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, у делу „техничко лице/тело -опис захтева“ назначено је: 

-  „да има радно ангажованих у складу са ЗОР најмање 30 лица која су обучена за 

безбедан и здрав рад“ и као доказ су тражене „копије уговора (уговора о раду на 

одређено или неодређено време, уговор о ПП пословима, уговор о делу итд.) за сва 

ангажована лица и уверење CROSO (централног регистра обавезног социјалног 

осигурања) не старији од дана објаве позива на Порталу у коме ће на видљив начин 

бити обележена сва ангажована лица;  

- „ да има најмање 2 радно ангажована лица способна и обучена за рад на висини“ 

и као доказ су тражена „лекарска уверења о оспособљености за рад на висини не старија 

од 12 месеци од дана отварања понуда и потврда о обучености за рад на висини издата 

од надлежног органа не старија од 12 месеци од дана отварања понуда“; 

- „Лице задужено за безбедност и здравље на раду које је радно ангажовано код 

понуђача које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду а уколико је 

правно лице доставити уговор којим је то лице ангажовано и Лиценцу за обављање 

послова безбедности и здравља на раду.  

 

С обзиром да је у пољу „остале информације“ назначио да „На захтев наручиоца 

биће достављени тражени докази“, Комисија Наручиоца је позвала понуђача да у року 

у складу са ЗЈН достави тражене доказе; 

 

3) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.3. – Алати, погонска и техничка 

опрема – Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, у делу „-опис захтева“ назначено је: 

- „да поседује или користи најмање 5 комбинованих машина (комбимат); 

 

7/13 

 



 

- „да поседује или користи најмање 5 хидроусисивача“; 

- „да поседује или користи најмање 3 уређаја за прање топлом водом под 

притиском“, и као доказ је тражена „фотокопија пописне листе основних средстава на 

дан 31.12.2020.године а за опрему која се користи по другом основу, а не по основу 

власништва доставити уговор о закупу или лизингу као и потврду закуподавца или 

лизинг куће да понуђач све рате измирује на време а за машине доставити и технички 

лист на основу кога се види намена и техничке карактеристике машина“; 

- „да поседује или по другом основу користи најмање 4 лака теретна возила (масе 

до 3,5тоне)“ и као доказ је тражено „Очитане примерке саобраћајних дозвола за возила 

у власништву понуђача а за возила која се користе по другом основу (закуп или лизниг) 

доставити и уговор о закупу или лизингу као и потврду закуподавца или лизинг куће да 

понуђач све рате измирује на време као и фотокопије полисе осигурања од 

аутоодговорности“.   

 

С обзиром да је свако поље означио са „ДА“ и да је у пољу „појединости“ 

назначио да „понуђач испуњава тражени услов“, Комисија Наручиоца је позвала 

понуђача да у року у складу са ЗЈН достави тражене доказе; 

 

Понуђач носилац посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Гортана бр.24, 

је благовремено, дана 22.07.2021.године у 12:11 часова, у електрoнској форми путем 

Портала јавних набавки доставио део доказа о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта, и то: 

 

1) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.1. – Списак пружених услуга - 

Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: 

- Списак пружених релевантних услуга бр.470-7 од 22.07.2021.године носиоца 

посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- 14 (четрнаест) копија уговора о пружању услуга чишћења из 2018, 2019 и 

2020.године; 

 

2) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.2. – Техничка лица или тела – 

контрола квалитета - Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта: 

- за 50 (педесет) запослених, 50 (педесет) копија уговора о раду (одређено, 

неодређено време) са копијама анекса уговора; 

- Уверење CROSO (централног регистра обавезног социјалног осигурања) не 

старији од дана објаве позива на Порталу у коме су на видљив начин обележена сва 

ангажована лица; 

- за 6 (шест) запослених, 6 (шест) копија лекарских уверења о оспособљености за 

рад на висини не старија од 12 месеци од дана отварања понуда; 6 (шест) копија потврда 

о обучености за рад на висини издата од надлежног органа не старија од 12 месеци од 

дана отварања понуда; 6 (шест) копија уговора о раду (одређено, неодређено време) са 

копијама анекса уговора; 

- Копија уговора о раду за Лице задужено за безбедност и здравље на раду које је 

радно ангажовано и копија Уверења о положеном стручном испиту и практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
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3) За тачку 4. Технички и стручни капацитет, 4.3. – Алати, погонска и техничка 

опрема – Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта: 

- Копија уговора о закупу опреме; 

- Копија потврде закуподавца да закупац све рате за закуп опреме измирује на 

време; 

- Копија техничког листа на основу кога се види намена и техничке 

карактеристике машина; 

- 6 (шест) копија уговора о закупу моторног возила; 

- 6 (шест) копија очитаних саобраћајних дозвола; 

- 6 (шест) копија полиса осигурања од аутоодговорности; 

- Копија потврде закуподавца да закупац све рате за закуп возила измирује на 

време; 

 

Понуђач носилац посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Гортана бр.24, 

је благовремено, дана 23.07.2021.године у 08:24 часова, у електрoнској форми путем 

Портала јавних набавки доставио и споразум носиоца посла и члана групе. 

 

Понуђач Заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Гортана 

бр.24, као носилац посла и -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд, Ул. Јурија 

Гагарина бр.75/1, као члан групе, је у својој понуди број 470 од 09.07.2021.године, 

електронским путем тј. путем Портала јавних набавки првобитно доставио део доказа 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, и то: 

 

1) за тачку 2. Обављање професионалне делатности – 2.1- Упис у регистар – Изјаве 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: 

- Копија потврде из АПР-а за носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Копија извода из АПР-а за члана групе -„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. 

Београд; 

- Изјава бр.470-1 од 09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

 

2) за тачку 3. Финансијски и економски капацитет – 3.1. Осигурање од 

професионалне одговорности – Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта: 

 - Копија полисе за осигурање од одговорности (сума осигурања 40.000.000,00 

динара); 

 

3) за тачку 3. Финансијски и економски капацитет – 3.2. Други економски или 

финансијски услови – Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта: 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за  носиоца посла -

„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Извод НБС – претраживање дужника у принудној наплати за члана групе -

„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд; 

- Изјава-критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта бр.470-2 од 

09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 

- Изјава о непостојању пословног губитка и блокаде рачуна бр.470-3 од 

09.07.2021.год носиоца посла -„LANIVA“ д.о.о. Београд; 
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4) за тачку 5. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном 

средином – 5.1. Стандарди осигурања квалитета – Изјаве о испуњености критеријума 

за квалитативни избор привредног субјекта: 

- Копија сертификата SRPS ISO 9001:2015; 

 

5) за тачку 5. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном 

средином – 5.2. Стадради управљања животном средином – Изјаве о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта: 

- Копија сертификата SRPS ISO 14001:2015; 

 

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку констатује, на основу достављене 

документације, да је понуда бр.470 од 09.07.2021.године понуђача Заједничка понуда: 

-„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. Владимира Гортана бр.24, као носилац посла и -

„MEGALOPOLIS BUILDING“ д.о.о. Београд, Ул. Јурија Гагарина бр.75/1, као члан 

групе, прихватљива, јер: 

 

- не постоје основи за искључивање привредног субјекта; 

 

- су испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

- су испуњeни захтеви и услови у вези са предметом набавке и 

техничким спецификацијама;  

 

- је достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде; 

 

- не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији; 

 

- нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

II) Понуђач Заједничка понуда: -„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, 

као носилац посла; и -„G2 FALCON“ д.о.о. Београд, као члан групе је у својој понуди 

број 250 од 05.07.2021.године, електронским путем тј. путем Портала јавних набавки 

доставио: 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за носиоца посла -„Transly“ д.о.о. Београд,; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН, за члана групе -„G2 FALCON“ д.о.о. Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

- Споразум носиоца посла и члана групе; 

 

Понуђач носилац посла -„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, је 

благовремено,  до истека рока за подношење понуда дана 13.07.2021.године до 10:00 

часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга одржавања хигијене у објектима,  
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заведене код Наручиоца под бр.1/16-5 од 12.07.2021.године у 12:17 часова, у којој се 

налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Захтев за регистрацију менице; 

- Потврдa НБС о извршеној регистрацији; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац; 

 

Укупна понуђена цена износи 4.563.000,00 динара без ПДВ-а односно 

5.475.600,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења понуде је 30 дана. 

 

Чланом 118. став 1. ЗЈН назначено је да привредни субјект у понуди доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на 

стандардном обрасцу, којом потврђује да:  

1) не постоје основи за искључење;  

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;  

3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних 

кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво. 

 

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку констатује, на основу достављене 

документације, да је понуда бр.250 од 05.07.2021.године понуђача Заједничка понуда: 

-„Transly“ д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, као носилац посла; и -„G2 FALCON“ 

д.о.о. Београд, ул. Видиковачка бр.32, као члан групе, прихватљива, јер: 

 

- не постоје основи за искључивање привредног субјекта; 

 

- су испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

- су испуњeни захтеви и услови у вези са предметом набавке и 

техничким спецификацијама;  

 

- је достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде; 

 

- не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији; 

 

- нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

III) Понуђач Заједничка понуда: -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. 

Школски трг бр.5 и „DOBERGARD“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг бр.5, је у својој 

понуди број 1111/21 од 12.07.2021.године, електронским путем тј. путем Портала 

јавних набавки доставио: 

 

- Образац понуде у којем је, између осталог, наведено који делови понуде се 

подносе електронским средствима путем Портала јавних набавки; 

- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за носиоца посла  -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд; 
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- Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

у складу са чланом 118. ЗЈН за члана групе -„DOBERGARD“ д.о.о. Београд; 

- Модел уговора о јавној набавци; 

- Образац структуре цене; 

- Образац трошкова припреме понуде; 

 

Понуђач носилац посла -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг 

бр.5, је благовремено,  до истека рока за подношење понуда дана 13.07.2021.године до 

10,00 часова доставио део понуде за јавну набавку: услуга одржавања хигијене у 

објектима, заведене код Наручиоца под бр.1/16-6 од 13.07.2021.године у 09:45 часова, 

у којој се налази средство обезбеђења за озбиљност понуде, и то: 

 

- Меница; 

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, у висини од 3% 

од вредности понуде без ПДВ-а; 

- Захтев за регистрацију менице; 

- Картон депонованих потписа; 

- ОП образац; 

 

Укупна понуђена цена, након исправке рачунске грешке, износи 4.797.000,00 

динара без ПДВ-а односно 5.756.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења 

понуде је 60 дана. 

 

Чланом 118. став 1. ЗЈН назначено је да привредни субјект у понуди доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на 

стандардном обрасцу, којом потврђује да:  

1) не постоје основи за искључење;  

2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;  

3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних 

кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво. 

 

Сходно наведеном, Комисија за јавну набавку констатује, на основу достављене 

документације, да је понуда бр. 1111/21 од 12.07.2021.године понуђача Заједничка 

понуда: -„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг бр.5 и 

„DOBERGARD“ д.о.о. Београд, ул. Школски трг бр.5, прихватљива, јер: 

 

- не постоје основи за искључивање привредног субјекта; 

 

- су испуњени критеријуми за избор привредног субјекта; 

 

- су испуњeни захтеви и услови у вези са предметом набавке и 

техничким спецификацијама;  

 

- је достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде; 

 

- не постоје ваљани докази о повреди конкуренције или корупцији; 

 

- нису утврђени други недостаци због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 
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Рангирање понуда 

 

Избор најповољније понуде је извршен применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена". 

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да 

понуда број 470 од 09.07.2021.године понуђача заједничка понуда: -„LANIVA“ д.о.о. 

Београд, Ул. Владимира Гортана бр.24, као носилац посла и -„MEGALOPOLIS 

BUILDING“ д.о.о. Београд, Ул. Јурија Гагарина бр.75/1,као члан групе,  у укупној 

вредности од 4.407.000,00 динара без ПДВ-а односно 5.288.400,00 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом, и роком важења понуде од 30 дана, има најнижу понуђену 

цену, да је одговарајућа и прихватљива и предложила Наручиоцу да уговор додели овом 

Понуђачу. 

 

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и одлучило 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети 

Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки 

                                                                                   Директор  

              

                                                                                                     ______________ 

                                                                      Милош Милић 
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Број и 

датум 

подношења 

понуде 

 

Назив или шифра 

понуђача 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена  са  

ПДВ-ом 

Рок 

важења 

понуде 

 

Рангирање 

 

 

250 од 

05.07.2021.год 

Заједничка понуда: 

-„Transly“ д.о.о. Београд, ул. 

Видиковачка бр.32, као носилац 

посла и -„G2 FALCON“ д.о.о. 

Београд, ул. Видиковачка бр.32, 

као члан групе; 

 

 

4.563.000,00 

 

 

5.475.600,00 

 

 

30 дана 

 

 

2 

 

 

470 од 

09.07.2021.год 

Заједничка понуда: 

-„LANIVA“ д.о.о. Београд, Ул. 

Владимира Гортана бр.24, као 

носилац посла и -

„MEGALOPOLIS BUILDING“ 

д.о.о. Београд, Ул. Јурија 

Гагарина бр.75/1, као члан 

групе; 

 

 

 

4.407.000,00 

 

 

 

5.288.400,00 

 

 

 

30 дана 

 

 

 

1 

 

 

1111/21 од 

12.07.2021.год 

Заједничка понуда: 

-„DOBERGARD PLUS“ д.о.о. 

Београд, ул. Школски трг бр.5, 

као носилац посла и 

-„DOBERGARD“ д.о.о. Београд, 

ул. Школски трг бр.5, као члан 

групе; 

 

 

 

4.797.000,00 

 

 

 

5.756.400,00 

 

 

 

60 дана 

 

 

 

3 


