
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 
Назив наручиоца: Град Ниш - Градска управа Града Ниша 

 

Адреса наручиоца: ул. Николе Пашића бр.24, 18000 Ниш 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка услуга - пружање услуге чишћења 

зграда, услуге портира и физичких радника (ЈН брoj 404-2/73У-2019-28). 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
90910000-9 - Услуге чићшења 

98341120-2 -Услуге портира 

 

Уговорена вредност: 12.916.667,00 динара без ПДВ, односно 15.500.000,00  

динара са ПДВ. 

Цена норма сата без ПДВ-а за услугу чишћења зграда, износи: 319,00 динара. 

Цена норма сата без ПДВ-а за услугу портира, износи: 319,00 динара. 

Цена норма сата без ПДВ-а за услугу физичких радника, износи: 319,00 динара. 

Цена на месечном нивоу без ПДВ-а за једног радника за 176 радних сати за услугу 

чишћења зграда, износи: 56.144,00 динара. 

Цена на месечном нивоу без ПДВ-а за једног радника за 176 радних сати за услугу  

портира, износи: 56.144,00 динара. 

Цена на месечном нивоу без ПДВ-а за једног радника за 176 радних сати за услугу 

физичких радника, износи: 56.144,00 динара. 

Укупна цена пружања услуга на месечном нивоу без ПДВ-а, износи: 2.358.048,00 

динара. 

Укупна цена  пружања услуга на месечном нивоу са ПДВ-ом, износи: 2.829.657,60 

динара. 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 3.  

Понуђена цена: 
Највиша: 2.476.320,00 динара без ПДВ 

Најнижа: 2.032.652,16 динара без ПДВ 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша: 2.476.320,00 динара без ПДВ 

Најнижа: 2.358.048,00 динара без ПДВ 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2020. године. 

Датум закључења уговора: 21.04.2020. године. 

 

Основни подаци о пружаоцу услуге:  

„ЛАНИВА“ д.о.о. Београд, ул. Владимира Гортана бр.24/1  11050 Београд, матични 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/


број: 21247804, ПИБ: 109815194. Понуђач је самостално поднео понуду број 101/20  

од 10.02.2020.   године. 

 

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна 

уговорница и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла и важи 

годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка финансијских 

средстава предвиђених за ову намену. 

 

 


