Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.05.2016
Назив наручиоца: Градска туристичка организација „Крагујевац“,
Брoj: 178- I -01/16
Датум : 16.05.2016.године
Адреса: Краља Александра I Карађорђевића 44,34000 Крагујевац
Крагујевац
Директор Градске туристичке организације „Крагујевац“, Снежана Милисављевић на основу
члана 26. Статута ГТО“Крагујевац“ (норматив школе, предузећа, установе), члана 107. став
3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број
124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавну набавку од 27.04.2016.године
доноси
ОД ЛУКУ
о додели уговора за услугу одржавања хигијене

Предмет јавне набавке број 1.2.2/16 :Услуга одржавања хигијене (назив и ознака из општег
речника набавки: ОРН 90910000); (централизована набавка)
1. На предлог Комисије за јавну набавки уговор се додељује понуђачу:
„Лавани“д.o.o.Београд, улица Лунета Миловановића број 3, Матични број: 20704365;
ПИБ:106911098 у складу са понудом број 51 од 21.04.2016. године
2.Одбија се као неприхватљива понуда „WAWASAN d.o.o.Београд Земун.
О б р а з л о ж е њ е
Позив за достављање понуда објављен је дана 23.03.2016. године. на Порталу јавних
набавки, (portal.ujn.gov.rs), интернет страници наручиоца (www.kragujevac.rs).
Процењена вредност јавне набавке износи: 44.073.726,00 динара (без урачунатог ПДВ-а),
Рок за достављање понуда је био 22.04.2016. године до 12:00 часова. Благовремено су
приспеле понуде:
01. „Лавани“д.о.о.Београд
02. Група понуђача „Good House“ d.o.o.Нови Београд и Телус ад Београд
03. WAWASAN“д.о.о.Београд Земун
04 „Фул чисто“д.о.о.Чачак
Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћеног понуђача, извршено је дана 22.04.2016.
године са почетком у 12:30 часова. Поступак јавног отварања спроведен је од стране
Комисије за централизовану јавну набавку.
На спроведени поступак није било примедби.
Понуђени су следећи услови:
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„Лавани“д.о.о. Београд , улица Лунета Миловановића број 3; Матични број: 20704365,
ПИБ:106911098;
Понуда број 51 од 21.04.2016.године:
Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:
Услугу одржавања хигијене, према спецификацијама укупних трошкова на
одржавању хигијене – по наручиоцима (Образац А + Образац Б) спремни смо да
извршимо за износ од:
2.067.051,00дин.+ ПДВ 413.410,20, што укупно износи: 2.480.461,20 дин;
2. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а
између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана
пријема оверене и потписане фактуре.
3. Рок важења понуде: 90 дана.
02. Група понуђача „Good House“ d.o.o.Нови Београд ,Булевар Милутина Миланковића
број 132/60 ; Матични број: 20761407, ПИБ:107240884;и Телус ад Београд Београд улица
Палмотићева број 2;Матични број 20029684,ПИБ: 103826382;
Понуда број 400/16 од 20.04.2016.године:
Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:
Услугу одржавања хигијене, према спецификацијама укупних трошкова на
одржавању хигијене – по наручиоцима (Образац А + Образац Б) спремни смо да
извршимо за износ од:
43.423.740,96,дин.+ ПДВ 8.684.748,00, што укупно износи: 52.108.488,00 дин;
2. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а
између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана
пријема оверене и потписане фактуре.
3. Рок важења понуде: 90 дана.
03. „WAWASAN“д.о.о.Београд Земун , улица Аутопут број 18; Матични број: 20283297,
ПИБ:105099332;
Понуда број WA- 53/16 од 18.04.2016.године:
Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:
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Услугу одржавања хигијене, према спецификацијама укупних трошкова на
одржавању хигијене – по наручиоцима (Образац А + Образац Б) спремни смо да
извршимо за износ од:
49.175.992,00дин.+ ПДВ 9.835.198.,40, што укупно износи: 59.011.190,40 дин;
2. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а
између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана
пријема оверене и потписане фактуре.
3. Рок важења понуде: 90 дана.
04. „Фул чисто“д.о.о.Чачак ,
ПИБ:106667328;

улица

Рајићева

број

9;

Матични број:

20655836,

Понуда број 80/16 од 21.04.2016.године:
Основни елементи понуде

1.Понуђена цена:
Услугу одржавања хигијене, према спецификацијама укупних трошкова на
одржавању хигијене – по наручиоцима (Образац А + Образац Б) спремни смо да
извршимо за износ од:
2.121.208,53дин.+ ПДВ 424.241,70, што укупно износи: 2.545.450,23 дин;
2. Услови плаћања: за привредне субјекте рок не може бити дужи од 45 дана, а
између субјеката јавног сектора до 60 дана у складу са чланом 4. став 1. и 2. Закона
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама од дана
пријема оверене и потписане фактуре.
3. Рок важења понуде: 120 дана.
Стручна оцена понуда:
Комисија је констатовала да су понуђачи „Лавани“ д.о.о.Београд и „Фул чисто“д.о.о.Чачак у
својим финансијским понудама исказали цену за предметну услугу на месечном нивоу, а да
су у обрасцу „Модел оквирног споразума“ исказали цену за пружање услуге за период од 12
месеци. Имајући у виду напред наведено Комисија је затражила додатно појашњење на
наведене околности од понуђача „Лавани“ д.о.о. који је доставио понуду да најнижом ценом.
Понуђач је у писаној форми потврдио констатацију Комисије, односно да је у обрасцу
финансијске понуде исказана цена на месечном нивоу, а да је у обрасцу „Модел оквирног
споразума“ исказана цена за пружање услуге за период од 12 месеци.
Комисија је у поступку стручне оцене понуда, узимајући у обзир додатно изјашњење
понуђача Лавани“д.о.о.Београд, констатовала следеће:
Понуђена цена понуђача „Лавани“ д.о.о. : 24.804.612,00динара + ПДВ: 4.960.922,40 динара
Укупно: 29.765.534,40 динара
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Понуђена цена „Фул чисто“ д.о.о. : 25.454.502,36динара + ПДВ: 5.090.900,47динара УКУПНО:
30.545.402,83 динара
На основу напред наведеног утврђено је да су следеће понуде прихватљиве:
01. „Лавани“д.о.о.Београд
02. Група понуђача „Good House“ d.o.o.Нови Београд и Телус ад Београд
03. „Фул чисто“д.о.о.Чачак
Комисија је у поступку стручне оцене понуда констатовала да је понуда понуђача
„WAWASAN“д.о.о.Београд Земун, неприхватљива из разлога што понуђена цена прелази
износ процењене вредност набавке.
На основу критеријума „најнижа понуђена цена“ комисија је утврдила ранг понуђача:
1. „Лавани“д.о.о.Београд
2. „Фул чисто“д.о.о.Чачак;
3. Група понуђача „Good House“ d.o.o.Нови Београд и Телус ад Београд
На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА
Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну
набавку Usluga odr\avawa higijene повређена права, може да покрене поступак за заштиту
права у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом. Уз поднети
захтев доставља се доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара на текући рачун
Буџета Републике Србије број 840 – 30678845 – 06; шифра плаћања: 153 или 253; позив на
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права.
ДИРЕКТОР
__________________
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