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НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 381/15 
Датум: 15.05.2019.        
 

На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012,14/15,68/15), директор 
Народног музеја у Београду,  доноси следећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У   
о додели уговора у отовреном поступку јавне набавке – услуге чишћења Народног музеја у Београду,  

ЈН бр. УЧ-8/2019 
 

  
Уговор o jaвној набавци – услуге чишћења Народног музеја у Београду, ЈН бр. УЧ-8/2019 додељује се фирми  КROL 

HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте Главинића 3а, понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 381/12 од 
13.05.2019.  
                                                     

Образложење 

Наручилац је дана 12.04.2019. донео Одлуку o покретању отвореног поступка јавне набавке брoj УЧ - 8/2019, за јавну 
набавку  услуга – услуге чишћења Народног музеја у Београду. 
 

Оквирни рок за покретање поступка из Плана набавки: фебруар 2018, Оквирни рок за закључење уговора: март 2018, 
оквирни рок за реализацију уговора: април-децембар 2018. 
  
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) одређена 
решењем директора бр. 381/2 од 12.04.2019.  
 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 12.04.2019. године објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 13.05.2019. године до 15,00 часова, на адресу наручиоца 
приспела једна понуда и то:  
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Број под којим је 
понуда заведена 
код наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

 
381/12 

 КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, 
ул. Косте Главинића 3а 

    
13.05.2019. 

      
14:46 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Јавно отварање понуда обављено је дана13.05.2019. године у 16,00 часова, у просторијама Наручиоца, Музеју Вука и 
Доситеја бр. 21, Београд 
 
Отварању понуда је присуствовао представник понуђача КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд. и то Филиповић Боривоје, 
ЈМБГ: 2502976860007. 
 
(прилог: Записник о отварању понуда број 381/13 од 13.05.2019). 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом.  
 
У извештају о стучној оцени понуда број 449/9 од 20.06.2018, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

            

 

Предмет јавне набавке 

Услуге  – услуге чишћења 
Народног музеја у 
Београду 

 

Редни број јавне набавке 

 

8/2019 

Процењена вредност јавне 6.993.310,00 динара 
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набавке 

(без ПДВ-a) 

Вредност уговора o јавној 

набавци 

(без ПДВ-a) 
6.993.310,00 
динара 

Вредност уговора o јавној 

набавци 

 (са ПДВ-oм) 8.391.972.00 динара 

  
Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, због неуобичајено ниске цене: нема.  

  

Основни подаци о понуђачима/Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 
 

КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте Главинића 3а  

 
Р. 
бр. 

 
 

УСЛОВИ 
 

 
 

ДОКАЗИ  
за оцену испуњености 

услова 

 
ДОКАЗ: 

достављен / 
није достављен  

 

  

1 Да је понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 
 

Доказ:  
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 

достављен  
 
 

2 Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 

Доказ:  
правна лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда односно 
надлежне полицијске управе на чијем 

достављен  
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кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примање или 
давање мита, кривично дело преваре 
 

подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
• Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала 
• Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП, 
којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда); 
предузетници:  
Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
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средине, кривично дело примање или 
давање мита, кривично дело преваре (које не 
може бити старије од два месеца пре 
отварања понуда) 

3 Да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 
 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и организације за обавезно 
социјално осигурање; Уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације (које не могу бити 
старије од два месеца пре отварања понуда) 

достављен  
 

4 Да понуђач изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и да 
нема забрану обављања делатности која 
је на снази у време подношења понуде 

Доказ:  
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 
75. став. 2 Закона о јавним набавкама - 
ОБРАЗАЦ XIV (исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом) 

 
 

 
достављен  

 

5 Неопходан финансијски капацитет: 
Да понуђач располаже довољним 
финансијским капацитетом, односно – 
да понуђач није био неликвидан, 
односно у блокади у последњих 12 
месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење 
понуда. 

 

Доказ:  

Потврда о броју дана неликвидности коју 
издаја Народна банка Србије   

 
 достављен  

 

6 Неопходан пословни капацитет: 
Да понуђач има следеће сертификате:  

- Сертификат којим се потврђује да 

Доказ: Неоверена фотокопија наведених 
сертификата.  

 
достављен  
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организација има систем менаџмента 
квалитетом усаглашем са захтевима 
стандарда СРПС ИСО 9001:2008 

  
- Сертификат којим се потврђује да 

организација има систем менаџмента 
заштитом животне средине усаглашем 
са захтевима стандарда СРПС ИСО 
14001:2005  

- Сертификат којим се потврђује да 
организација има систем управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на 
раду усаглашем са захтевима стандарда 
СРПС ОХСАС 18001:2008  
 

 
 

7 Неопходан пословни капацитет: 
Референтна листа пружених услуга 
чишћења објеката који одговарају 
предмету јавне набавке. 

 

Да је понуђач 2016, 2017. и 2018. године 
пружао услуге које су  предмет ове јавне 
набавке у објекту или објектима  укупне 
површине  најмање  13.000,00 м2    
  и да је пружање услуга трајало не 
краће од 12 месеци. 
 

Доказ: Списак извршених услуга чишћења 

објеката са приложеним потврдама 

референтног наручиоца (образац VIII и 

VIIIa), фотокопијама закључених уговора 

или испостављених рачуна о пруженим 

услугама чишћења (за период 2016, 2017. и 

2018. година), где се може јасно и 

недвосмислено утврдити износ реализоване 

услуге чишћења. Фотокопије закључених 

уговора или испостављених рачуна морају 

бити потписани и печатирани од стране 

Понуђача. Уколико Наручилац то захтева, 

Понуђач је дужан да достави на увид и 

оригинал сваког од приложених уговора и 

рачуна који говоре о извршењу уговора. 

   
 

 
достављен  
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8 Неопходан пословни капацитет: 
Да понуђач поседује важећу Полису 
осигурања од одговорности  која 
обухвата законску одговорност  за 
штету услед  смрти, повреда тела и 
здравља, као и оштећења и уништења 
ствари трећих лица насталу из 
делатности осигураника (понуђача), 
важећа на дан отварања понуда 

Доказ: Неоверена фотокопија полисе  
достављен  

 
 

9 Неопходан пословни капацитет: 
Да понуђач поседује важећу Полису 

осигурања од последица несрећног 

случаја   

 

Доказ: Неоверена фотокопија полисе.  
достављен 

 
 

10 Неопходан кадровски капацитет Да 
понуђач располаже адекватним 
кадровским капацитетом - и то да на 
дан 
подношења понуде располаже са 
најмање 15 запослених радника, или 
радно ангажованих лица (сходно члану 
197-202. Закона о Раду) 
на пословима који су предмет јавне 
набавке. 

Доказ: Списак РАДНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА, фотокопије МА образаца за свако 

наведено запослено лице, фотокопије 

Уговора о радном ангажовању за свако 

наведено радно ангажовано лице. 

 
достављен  

 

11 Образац понуде / подаци о понуђачу   
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен 
 
 

12 Образац понуде / подаци о начину 
подношења понуде (самостално, са 
подизвођачем, као заједничку понуду)  

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

 
достављен  

 
 

13 Образац  понуде /  подаци о 
подизвођачу  

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

није достављен  
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14 Oбразац понуде / подаци о понуђачу 
учеснику у заједничкој понуди  
  

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

 
 

није достављен 

15 Модел уговора 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен  
 
 

16 Образац структуре понуђене цене  - 
ОБРАЗАЦ X 
 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен 
 
 

17 Образац трошкова припреме понуде – 
ОБРАЗАЦ XI 
 

  
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

није достављен  
 
 

18 Образац изјаве о независној понуди – 
ОБРАЗАЦ XII 
 

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен 
 
 

19 Образац изјаве о достављању средства 
финансијског обезбеђења – ОБРАЗАЦ 
XIII 
 

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

 достављен  
 
 

20 Образац изјаве о достављању полиса 
осигурања – ОБРАЗАЦ XIIIа 
 

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен  
 
 

21 Образац изјаве о поштовању обавеза 
из члана 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама – ОБРАЗАЦ XIV 

 
исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен  
 
 

22 Образац потврде о обиласку објекта - 

ОБРАЗАЦ XVI 

исправно попуњен, потписан и оверен 
печатом 

достављен  
 
 

 
 

 Економски подаци из понуда: 
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Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  
 

Ред.
бр. 

 
Бр.понуде 

 
Понуђач 

 
Разлози за одбијање 

 
Понуђена цена 

 
1. 

 
          - 

   
-  

 

  
- 

  
- 

  

Комисија je у поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовала да: 
понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 381/12 од 13.05.2019. понуђача КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте 

Главинића 3а, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је одговарајућа понуда у 
смислу  члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама. 
 
 

 

 Економски подаци из понуде  ПОНУЂАЧИ 

КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте Главинића 3а 

1  Број и датум понуде под којим 
је понуда заведена код 
Понуђача: 

533/19 од 13.05.2019. 

2 Понуђена цена:  

 - укупна цена без ПДВ:                  870.286,00 динара на месечном нивоу 

 - укупна цена са ПДВ:              1.044.343,20 динара на месечном нивоу 

3 Подаци из понуде који су 
одређени као елементи 
критеријума: 

 

 - Понуђена цена (без ПДВ):                870.286,00 динара на месечном нивоу 

4 Други подаци из понуде:  

  - Рок важења понуде: 90 дана 

  - Рок за плаћање: 45 дана од дана пријема фактуре 
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Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, свих неодговарајућих/неприхватљивих понуда, 
неуобичајено ниске цене:  / . 
 
Начин примене критеријума: најнижа понуђена цена. 
 
 
Ранг листа понуђача 

 
Ред.
бр. 

 
Понуђач 

КРИТЕРИЈУМ 
  најнижа 

понуђена цена 

Укупно 
са ПДВ  

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

КROL 
HOUSEKEEPING 

d.o.o. Београд, 
ул. Косте 

Главинића 3а 

                                     
870.286,00 динара 

на месечном 
нивоу 

 
1.044.343,20 
динара на 
месечном 

нивоу 

/ 

 
 

Напомена: нема 
 
 

У складу са наведеним, Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 381/12 од 13.05.2019. 
понуђача КROL HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте Главинића 3а, са понуђеном ценом 870.286,00 динара на месечном 
нивоу без ПДВ, односно 1.044.343,20 динара на месечном нивоу са ПДВ,  најповољнија. 
           
На основу изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке– услуге чишћења 
Народног музеја у Београду, број јавне набавке: УЧ-8/2019, да у предметној јавној набавци додели уговор понуђачу: КROL 

HOUSEKEEPING d.o.o. Београд, ул. Косте Главинића 3а.  
 
 

 




