
 
 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), директор Градског завод за плућне болести и туберкулозу, Београд 
доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора  

 
 

За набавку услуга – услуге чишћења објекта 
 
Понуђачу „Ланива доо Београд“, Владимира Гортана 24/1, 11000 Београд  понуда бр. 
4613/1 од 24.11.2017. године, у износу од 450.102,40 динара без ПДВ-а, односно 
540.122,88 са ПДВ-ом. 
 
Редни број јавне набавке за текућу годину: 39/17 

 
Предмет јавне набавке: услуге чишћења објекта 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
  

90910000 – услуге чишћења 
 
Процењена вредност јавне набавке: 501.000,00 динара без ПДВ-а 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Наручилац је дана 16.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 39/17, за јавну набавку услуга – услуге чишћења објекта. 
 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.11.2017. године објавио позив за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници Градског завода 
за плућне болести и туберкулозу, Београд.  
 
До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспела је 1 (једна) понуда. 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила извештај о истој. 
 
У  Извештају о стручној оцени понуда бр. 4634/1 од 24.11.2017. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 
1. Врста предмета јавне набавке (добра, услуге, радови): услуге 

 
2. Подаци о јавној набавци: 

 
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења објекта 

 
Редни бр. јавне набавке: 39/17 

 



Процењена вредност јавне набавке без  ПДВ-а:  501.000,00 динара  
 

Процењена вредност јавне набавке са ПДВ-ом:  601.200,00 динара 
 
3. Укупан број поднетих понуда: 1 

 

Ред. 
Бр. 

Бр. под 
којим је 
понуда 

заведена 

Назив или шифра понуђача Датум пријема Час 

1. 4613/1 
„ЛАНИВА“ д.о.о. Београд, Владимира 

Гортана 24/1, 11000 Београд  
24.11.2017. 09:20 

 
4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 

одбијање: 
 
Није било одбијених понуда.  
 
5. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена . 

 

Ред. 
бр. 

Назив или шифра понуђача Понуђена цена 
(без ПДВ-а) 

Прихватљива/неприхватљива 
понуда 

1. 
„ЛАНИВА“ д.о.о. Београд, 

Владимира Гортана 24/1, 11000 
Београд 

450.102,40 Прихватљива понуда  

 
 
6. Назив, односно име понуђача чија је понуда прихватљива са најнижом 
понуђеном ценом: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је једина пристигла понуда, а 
уједно и прихватљива и понуда са наjнижом понуђеном ценом, понуда понуђача 
„ЛАНИВА“ д.о.о. Београд, Владимира Гортана 24/1, 11000 Београд и предлаже 
наручиоцу његов избор. 
 
 
Директор Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд, прихвата предлог 
Комисије за јавне набавке и доноси Одлуку о додели уговора понуђачу „ЛАНИВА“ д.о.о. 
Београд, Владимира Гортана 24/1, 11000 Београд чија је понуда оцењена као 
прихватљива понуда са најнижом понуђеном ценом.  
 
 
 

Директор, 
Др Љиљана Тимотијевић  

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   
 
У складу са чл. 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.68/15), против ове 
одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од 
дана објављивања на Порталу јавних набавки. 


