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 – Редовно и ванредно сервисирање опреме,
средстава и уређаја за заштиту од пожара (51700000 Услуге инсталирања опреме за
заштиту од пожара)
Уговорена вредност: Вредност свих извршених услуга са путним трошковима,
утрошеним материјалима и уграђеним новим деловима не може премашити укупан
износ процењене вредности набавке од 2.450.000,00 динара без пореза на додату
вредност, односно 2.940.000,00 динара са порезом на додату вредност, за првих
годину дана пружања услуга, док ће се за другу годину наведена вредност
одредити у слкаду са средствима предвиђеним за предметне услуге у програму
пословања Наручиоца
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижи укупни износ
понуђених јединичних цена“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 21. септембра 2018. године примљена је понуда од једног
понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Заједничка понуда групе понуђача «БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
НА РАДУ» д.o.о. Београд, «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, «ТМ
ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.о. Београд, «PROTEC ENGINEERING» d.o.о. Београд и
«IPON SISTEM» d.o.о. Земун, је једина понуђена са укупним понуђеним
јединичним ценама из понуде у износу од 152.610,00 динара без пореза на додату
вредност, односно 183.132,00 динара са порезом на додату вредност

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Заједничка понуда групе понуђача «БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
НА РАДУ» д.o.о. Београд, «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, «ТМ
ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.о. Београд, «PROTEC ENGINEERING» d.o.о. Београд и
«IPON SISTEM» d.o.о. Земун, је једина понуђена, прихватљива, са укупним
понуђеним јединичним ценама из понуде у износу од 152.610,00 динара без пореза
на додату вредност, односно 183.132,00 динара са порезом 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 27. септембра 2018. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 06.11.2018. године
Основни подаци о добављачу:
«БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.o.о. Београд, Улица
Смедеревски пут број 4ф, матични број 20357444, ПИБ 105316527, број рачуна 17030005203001-04 код «UNICREDIT BANK» AD Београд, телефон 011/2750-774, коју
заступа директор Нада Ћућило
Чланови групе понуђача:
«БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.o.о. Београд, Улица Димитрија Туцовића број 115/23,
матични број 20845597, ПИБ 107655956, коју заступа директор Драгица Стојић
«ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ» д.o.о. Београд, Улица Здравка Челара број 10/III, матични
број 07552246, ПИБ 100207794, који заступа директор Миодраг Митровић
«PROTECТ ENGINEERING» d.o.о. Београд, Улица Владимира Роловића број 28,
матични број 20032235, ПИБ 103836996, који заступа директор Јован Медић
«IPON SISTEM» d.o.о. Земун, Улица Златиборска број 31, матични број 06184324,
ПИБ 100008834, који заступа директор Милош Адамовић
Период важења уговора:
Две године од дана закључења уговора

