
   

Историјски архив Града Новог Сада, 

Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а 

Број: 031 – 145 

Дана: 15.03.2017. године  

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, доносим  

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ 

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

РЕДНИ БРОЈ 01/2017 – ПАРТИЈА 2  

   

1. ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности услуга – ПАРТИЈА 2, редни број 01/2017. 

2. НЕ НАДОКНАЂУЈУ СЕ ТРОШКОВИ израде узорка/модела и трошкови прибављања средства 

обезбеђења.  

О б р а з л о ж е њ е 

Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда а пре доношења 

одлуке о избору најповољније понуде.  

Разлог обуставе поступка је да најнижа понуда понуђача „ЛАНИВА“ Д.О.О. Београд, Владимира 

Гортана бр. 24/1, Београд и „ESON PROFESIONAL CLEANING“Д.О.О., Београд, Генерала Михајла 

Недељковића бр. 58, Нови Београд, у фази поступка након отварања понуда, за партију 2 прелази износ 

опредељених средстава Наручиоца из Плана набавки за 2017. годину, чиме нису испуњени услови за 

доделу уговора и наручилац је онемогућен да започети поступак оконча.  

Иако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац неће надокнадити 

трошкове из тачке 2. ове одлуке, за партију 2.  

Предмет јавне набавке - ПАРТИЈА бр.2 – услуга одржавања хигијене објекта 

Редовно месечно одржавање унтрашњег и спољашњег простора у и око објекта Наручиоца (Услуге 

хигијене и одржавања зеленила) обухватају задужења за вршење услуге редовног одржавања 

унутрашњег и спољашњег простора (услуге хигијене и одржавања зеленила) у оквиру редовног радног 

времена (07-15 часова) на месечном нивоу и опис послова у оквиру дежурства након радног времена. 

Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу за рад одговорног лица 

Наручиоца. 

А) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца 

(Услуге хигијене и одржавање зеленила) у виду дежурства, у оквиру радног времена Наручиоца, 

обухватају: 

- дежурство, од 07,00 часова до 09,00 часова, на главним улазним вратима ради брисања пода; 

- чишћење спољног простора, у кругу од 10 метара од главног улаза у објекат Наручиоца; 

- обилазак осталих (споредних) улаза у објекат Наручиоца и чишћење по потреби у кругу од 10 метара 

од објекта; 

- чишћење површина и одржавање хигијене по позиву од стране Наручиоца (долазак на позив 

Наручиоца - максимално 15 минута); 

- вршење свих послова који обухватају редовно одржавање канцеларијског простора, холова, ходника, 

депоа, лифтова, санитарних човорова и других просторија у објекту Наручиоца; 



- једном месечно обезбеди машинско прање тврдих подова (плочица, ламината и гуме), по захтеву 

Наручиоца; 

-обилазак објекта и одржавање хигијене током радног времена Наручиоца; 

- редовно заливање унутрашњег и спољашњег зеленила. 

 

Б) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца 

(Услуге хигијене и одржавање зеленила) у виду дежурства, након радног времена Наручиоца, 

обухватају: 

Услуга одржавања хигијене вршиће се за површину објекта око 7.500 m
2
.  

Хемијска средства и потребну опрему за одржавање хигијене објекта обезбеђује Наручилац, осим 

машине и хемикалија за машинско прање тврдих подова. 

Процењена вредност јавне набавке УКУПНО (за све три партије) је 3.713.333,00 динара без обрачунатог 

ПДВ, односно 4.456.000,00 динара са ПДВ-ом и посебно за партију 2 је 916.667,00 динара без 

обрачунатог ПДВ, односно 1.100.000,00 динара са ПДВ-ом.  

Основни подаци о понуђачима:  

Назив и седиште понуђача  Назив и седиште члана групе 

понуђача  

Назив и седиште 

подизвођача  

»ЛАНИВА» д.o.o, Београд   „ESON PROFESIONAL 

CLEANING“Д.О.О., Београд   

   

»ДОБЕРГАРД » д.о.о., Београд         

Привредно друштво за одржавање и заштиту 

објеката и угоститељство „Одржавање и услуге“ 

д.о.о., Нови Сад, , Нови Сад   

      

„РЕВНОСТ“ а.д., Нови Сад   

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  

Понуда за ПАРТИЈУ 2 понуђача »ЛАНИВА» д.o.o, Београд одбија се као неприхватљива јер прелази 

износ процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност износи 916.667,00 динара без 

обрачунатог ПДВ, а понуђена цена 1.443.200,00 динара без обрачунатог ПДВ.  

Понуда за ПАРТИЈУ 2 понуђача »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Београд  одбија се као неприхватљива јер 

прелази износ процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност износи 916.667,00 динара без 

обрачунатог ПДВ, а понуђена цена 1.654.400,00 динара без обрачунатог ПДВ.  

Понуда за ПАРТИЈУ 2 понуђача Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и 

угоститељство „Одржавање и услуге“ д.о.о., Нови Сад, , Нови Сад одбија се као неприхватљива јер 

прелази износ процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност износи 916.667,00 динара без 

обрачунатог ПДВ, а понуђена цена 1.830.400,00 динара без обрачунатог ПДВ.  

Понуда за ПАРТИЈУ 2 понуђача „РЕВНОСТ“ а.д., Нови Сад одбија се као неприхватљива јер прелази 

износ процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност износи 916.667,00 динара без 

обрачунатог ПДВ, а понуђена цена  1.950.080,00 динара без обрачунатог ПДВ. 

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.  

 



flporun oBe oAJryKe nonylav Moxe
noAHeTLI 3aXTeB 3a 3aUTI4Ty npaBa y poKy
oA 5 Aana oA aaHa neuor o6janrsuBalra Ha
floprary janunx ua6anru. 3axres ce
noaHocr{ Hapyquoqy, a xonnja ce
HcroBpeMeuo aocraBJra, Peny6nuuroj
rovnczjlr sa saurrury [paBa y IlocrylquMa
jannux ua6anxn.

O6januru ua:
- floprany jaruux na6anrn;
- HHTepHeT CTpaHHIILI HapyqHOUa.




