ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ –
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА РЕПУБЛИЧКОГ
ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И ЊЕГОВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
(јавна набавка број 01/2018)

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод,
11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавке: Предмет јавне набавке је услуга - Одржавање хигијене у
пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим
организационим јединицама. Назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге чишћења - 90910000.

4. Уговорена вредност: 13.300.000,00, без обрачунатог ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда, и то:
А) Елемент критеријума - ''Понуђена цена - услуга редовног чишћења''
Понуда са најнижом јединичном ценом, без ПДВ-а, из Обрасца понуде, за
услугу редовног чишћења, добија максимални број бодова, тј. 95 пондера.
Б) Елемент критеријума - ''Понуђена цена - услуга ванредног чишћења ''
Понуда са најнижом јединичном ценом, без ПДВ-а, из обрасца понуде, за
услугу ванредног чишћења, добија максимални број бодова, тј. 5 пондера.
У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера,
критеријум за избор најповољније понуде је понуда са најдужим роком
плаћања. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
6. Број примљених понуда: 2.
7. Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша цена (без ПДВ-а), по м²

Најнижа цена (без ПДВ-а), по м²

За услугу редовног чишћења: 109,50 динара

За услугу редовног чишћења: 68,00 динара

За услугу ванредног чишћења: 630,00 динара

За услугу ванредног чишћења: 459,00 динара

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша цена (без ПДВ-а), по м²

Најнижа цена (без ПДВ-а), по м²

За услугу редовног чишћења: 109,50 динара

За услугу редовног чишћења: 109,50 динара

За услугу ванредног чишћења: 630,00 динара

За услугу ванредног чишћења: 630,00 динара
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9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Подизвођач "ТЕЛУС а.д. Београд”, 11000 Београд, ул. Палмотићева број 2 ће бити
непосредни извршилац на оквирно до 38 % укупне површине која је предмет набавке,
као и за радове на висини у складу са захтевима из конкурсне документације, с тим да
проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу неће прећи 50 %
(Споразум о заједничкој понуди и заједничком извршењу услуге број 1746 од
09.03.2018.године).
10. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 26. март 2018. године.
11. Датум закључења уговора: 16. април 2018. године.
12. Основни подаци о добављачу:
Матични
број

Назив и адреса

ПИБ

Законски
заступник

Група понуђача:
"VARNOST-FITEP" A.D, 11080 БеоградЗемун, ул. Гундулићева број 8-10

07026935

100015322 Предраг Крстић

"GOODHOUSE" d.o.o, 11070 Нови
Београд, ул. Булевар Милутина
Миланковића број 132/60 (као учесник у
заједничкој понуди)

20761407

107240884

Антон Токоди

20029684

103826382

Александра
Хаџи-Костић

"ТЕЛУС" а.д, 11000 Београд, ул.
Палмотићева број 2
(у својству подизвођача)

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 12 месеци, или до
утрошка средстава планираних за ову јавну набавку.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: на писани и
образложени захтев Пружаоца услуге цена се може кориговати, у складу са
порастом цена на мало, према последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику и у случају промене минималне цене рада у складу са
процентом повећања.
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