ОДЛУКА
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења
одлуке:

Одлука о додели уговора број: 404-02-1324/2015-01 од
17.06.2015. године

Врста предмета:

Услуга
Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуде број 110/2015.

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речина набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања
хигијене у објектима републичких органа, обликован
у две партије и то: Партија 1 – Група објеката I и
Партија 2 - Група објеката II

Основ за примену
преговарачког поступка и
подаци који оправдавају
његову примену:
Процењена вредност јавне
набавке:

85142300-9 Услуге у области хигијене
Члан 36. став 1. тачка 3) и члана 53. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012
14/2015) и Мишљење Управе за јавне набавке, број:
404-02-2092/15 од 04.06.2015. године
35.500.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 1 - 34.000.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 2 - 1.500.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

Партија 1 – 2 понуде
Партија 2 – 3 понуде

Понуђена цена
за Партију 1:
Понуђена цена
за Партију 2:
Понуђена цена код
прихватљивих понуда
Партија 1:
Понуђена цена код
прихватљивих понуда
Партија 2:
Део или вредност уговора
који ће се извршити преко
подизвођача:

Најнижа: 11.288.606,70 динара
Највиша: 14.191.391,28 динара
(цене су на месечном нивоу)
Најнижа: 392.456,92 динара
432.144,80 динара
Највиша: 496.536,00 динара
(цене су на месечном нивоу)
11.288.606,70 динара
392.456,92 динара
432.144,80 динара
496.536,00 динара

/

Основни подаци о понуђачу
и понуди којој је додељен
уговор за Партију 1:

Основни подаци о понуђачу
и понуди којој је додељен
уговор за Партију 2:

Период важења уговора:
Подаци о начину и року за
подношење захтева за
заштиту права:

Предузеће за производњу, трговину и услуге
„COOPSERVICE BMK“ д.о.о, Стара Пазова,
Светосавска број 9, ПИБ 103558260, матични број
17573527
Група понуђача:
- „LAVANI“ д.о.о, Београд, Лунета Миловановића 3,
ПИБ 106911098, матични број 20704365 и
- „ESON PROFESIONAL CLEANING“ д.о.о, Београд,
Генерала Михајла Недељковића 58, ПИБ 106890028,
матични број 20700670
Уговор се закључује на период од три месеца,
односно до окончања отвореног поступка са истим
предметом јавне набавке број 107/2015
Против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за
заштиту права Републичкој комисији, предајом
Наручиоцу у року од 10 дана, од дана објављивања
Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

