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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 НАРОДНА СКУПШТИНА 
     03 Број 404-8/18-16-07 
        03.06. 2016.године 
           Б е о г р а д 
                       
   

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, члана 74. и 75. Правилника о набавкама и овлашћења из 

решења генералног секретара Народне скупштине 03 број:112-3658/15 од 21.12.2015. године, помоћник 

генералног секретара за опште послове доноси, 

 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР.  18/16 

 

1.   УГОВОР  о јавној набавци мале вредности  - Прање завеса и прозора у извођењу 
специјализованих сервиса, ЈНМВ Бр. 18/16, додељује се  Групи понуђача коју чине „FINISHING“ d.o.o., 
Београд –Умка, улица Карађорђева 115, део Црквине, носилац посла  и „ENTEREX“ d.o.o., Београд, 
улица Милице Шуваковић 8а, члан Групе. 

 
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од 

дана њеног доношења. 
 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 18/16 су услуге – Прање завеса и прозора у извођењу 
специјализованих сервиса. Ознака из општег речника набавке: 90919100– услуга чишћења 
канцеларијске опреме и 90911300 – услуга чишћења прозора.. 

 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 3.000.000,00  динара. 

3.  Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку: 

Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2016. годину, економска 

класификација 423. 

4. Дана 23. маја 2016. године, наручилац је објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

5. Укупан број поднетих понуда 

Благовремено, до 10 часова, до дана 31. маја  2016. године, пристигле су понуде сладећих понуђача : 

 

Број под којим је 
понуда заведена 

П о н у ђ а ч 
(назив, улица, број и место)

 

Датум 
пријема 

Час пријема 

03 бр. 404-8/18-16-03 
          Понуда бр. 1 

Заједничка понуда Групе понуђача: 
1) „FINISHING“ d.o.o.  11260 Београд – Умка, 
Ул. Карађорђева 115, део Црквине, носилац посла, 
Матични број: 20450991, ПИБ: 105744393 и 
2) „ENTEREX“ d.o.o.  11080 Београд – Земун, 
Ул. Милице Шуваковић 8а, члан Групе 
Матични број: 2988177, ПИБ: 108381164 

31.05.2016. 9,50 
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03 бр. 404-8/18-16-04 
          Понуда бр. 2 

Заједничка понуда Групе понуђача: 
1) „ALTONA“ d.o.o. 11132 Београд, 
Ул. Ристе Марјановића 25, носилац посла, 
 Матични број: 06320716, ПИБ: 101020014 и 
2) Омладинска задруга  „ИЗЛАЗ“ 11090 Београд,  
Видиковачки венац 80 Б, члан Групе 
Матични број: 21005479, ПИБ: 10108466256 

31.05.2016. 9,52 

 

6. Отварање понуда 

Отварање благовремено приспеле понуде обављено је јавно, 31. маја  2016. године, у просторијама 
Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12,00 часова, о чему је састављен 
Записник 03 број 404-8/18-16-05.  
 

7. Анализа понуда 

 
7.1. Наручилац је сходно члану 92. став 3. ЗЈН упутио носиоцу посла из Групе понуђача „FINISHING“ d.o.o. 
Београд- Умка, захтев за детаљним образложењем понуђене цене (за позицију бр. 9 из Обрасца понуде, 03. 
Бр. 404-8/18-16-06 од 1.6.2016.године. 
Понуђач „FINISHING“ d.o.o. Београд- Умка, је у образложењу  број: 1-06/2016 од 02.06.2016. године, код  
наручиоца заведен под 03 бр. 404-8/18-16-07 навео да ће позицију бр. 9 из Обрасца понуде (израда нових 
крила) апсолутнпо квалитетно и у складу са прописима извести по понуђеној цени. 
 
Заједничка понуда Групе понуђача коју чине: 1) „FINISHING“ d.o.o., Београд- Умка, улица Карађопрђева 
115, део Црквине, носилац посла, и 2) „ENTEREX“ d.o.o.  11080 Београд – Земун Ул. Милице Шуваковић 8а, 
члан Групе код наручиоца заведена под 03 бр.  404-8/18-16-03 дана 31.05.2016.године у целини је 
припремљена  у складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној 
документацији. Оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 
Укупна јединична цена  износи 540,00 динара без ПДВ-а. 
 
 
7.2. Заједничка понуда Групе понуђача коју чине:  1) „ALTONA“ d.o.o. Београд, Ристе Марјановића 25, 
носилац посла  и 2) Омладинска задруга „ИЗЛАЗ“, Београд, Видиковачки венац бр. 80 б, члан Групе, код 
наручиоца заведена под 03 бр.  404-8/18-16-04 дана 31.05.2016. године, у целини је припремљена  у складу 
са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца садржаним у конкурсној документацији. 
Оцењена је као одговарајућа и прихватљива. 
Укупна јединична цена  износи 3.063,00 динара без ПДВ-а. 
  

8. Критеријум за оцењивање понуда – Најнижа понуђена цена. 

9. Рангирање прихватљивих понуда 

 
Број под којим је 
понуда заведена 

Назив и седиште понуђача 

Начин на 
који 

понуђач 
наступа 

Укупна 
понуђена цена 

без ПДВ-а 

03 бр. 404-8/18-16-03 
Понуда бр. 1 

Заједничка понуда Групе понуђача: 
1) „FINISHING“ d.o.o.  11260 Београд – Умка, 
Ул. Карађорђева 115, део Црквине, носилац 
посла и 
2) „ENTEREX“ d.o.o.  11080 Београд – Земун, 
Ул. Милице Шуваковић 8а, члан Групе 
 

 
Заједничка 

понуда 
540,00 

03 бр. 404-8/18-16-04 
Понуда бр. 2 

Заједничка понуда Групе понуђача: 
1) „ALTONA“ d.o.o. 11132 Београд, 
Ул. Ристе Марјановића 25, носилац посла и 
2) Омладинска задруга  „ИЗЛАЗ“ 11090 
Београд,  
Видиковачки венац 80 Б, члан Групе 
 

 
Заједничка 

понуда 
3.063,00 
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10. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда 03 бр. 404-8/18-16-03 oд 
31.05.2016. године, коју је поднела Група коју чине „FINISHING“ d.o.o.  Београд – Умка, улица Карађорђева 
115, део Црквине, носилац посла и „ENTEREX“ d.o.o.  Београд - Земун  улица Милице Шуваковић 8а, члан 
Групе, у висини укупно понуђене јединичне цене од  540,00 динара  без ПДВ-а. 
 
 
Комисија  је предложила наручиоцу да уговор за  ЈНМВ бр. 18/16 - Прање завеса и прозора у извођењу 
специјализованих сервиса. додели Групи понуђача коју чине: „FINISHING“ d.o.o.  Београд – Умка, 
улица Карађорђева 115, део Црквине, носилац посла и „ENTEREX“ d.o.o.  Београд - Земун  улица Милице 
Шуваковић 8а, члан Групе. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде 
и  на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву. 
 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев 
за заштиту права у року од 5  дана од дана објаве 
исте на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено  
доставља Републичкој комисији за заштиту права  
у поступцима јавних набавки. 
 
 

                                                                                                      ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ  
                                                                                                     СЕКРЕТАРА 

 
                                                                                                                      ____________________________ 

            Светлана Јовановић 
 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене 

Послове и послове јавних набавки                                  

 Писарници                              


