
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Услуга одржавања хигијене контролно – 

надзорног центра – објекат «ГАЗЕЛА», (ознака из Општег речника набавки: 

90919200 –  услуге чишћења канцеларија). 

 

Уговорена вредност: Укупна исплаћена накнада за пружене услуге не може 

премашити износ процењене вредности јавне набавке у износу од 1.500.000,00 

динара без пореза на додату вредност. 

 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена на 

месечном нивоу без ПДВ-а “. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 20. новамбра 2020. године примљене су понуде од пет 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача «COOPSERVICE BMK» d.о.о. Стара Пазова, је највиша понуђена 

са укупном ценом услуга на месечном нивоу у износу од 182.312,91 динара без 

пореза на додату вредност, а заједничка понуда групе понуђача «БЗР 

БЕЗБЕДНОСТ» d.о.о. Београд и «БЕОЗАШТИТА-БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ» d.о.о. Београд, је најнижа понуђена са укупном ценом услуга на месечном 

нивоу у износу од 122.990,00 динара без пореза на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача «COOPSERVICE BMK» d.о.о. Стара Пазова, је највиша 

прихватљива понуђена са укупном ценом услуга на месечном нивоу у износу од 

182.312,91 динара без пореза на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» d.о.о. Београд и «БЕОЗАШТИТА-БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» d.о.о. Београд, је најнижа прихватљива понуђена са укупном 

ценом услуга на месечном нивоу у износу од 122.990,00 динара без пореза на 

додату вредност 



  

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 28. децембра 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 29.01.2021. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«БЗР БЕЗБЕДНОСТ» d.о.о., Београд, ул. Димитрија Туцовића бр. 115/23, матични 

број 20845597, ПИБ 107655956, број рачуна 170-30015225001-27 код „UniCredit 

banka Srbija“ a.d. Београд., телефон 011/2750127 које заступа директор Драгица 

Стојић  

Члан групе понуђача: 

«БЕОЗАШТИТА-БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» d.о.о. Београд, ул. 

Димитрија Туцовића бр. 115/22, матични број 20357444; ПИБ: 105316527, кога 

заступа директор Нада Ћућило 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да Услугу одржавања хигијене контролно – надзорног центра 

– објекат «ГАЗЕЛА» врши у периоду од 12 месеци од дана увођења у посао. 

 


