
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012 и 14/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, ул. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, објављује 

 

Обавештење о закљученом уговору  

у јавној набавци мале вредности МЈН 02/16 

 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,  www.gds.rs 

 

2. врста наручиоца: привредно друштво 

 

3.  за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – 

услуге предмет услуге професионалног одржавања хигијене пословног простора 

Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о. на локацијама: Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр.110, и у насељу „Степа Степановић“ (адресe: Генерала Љубомира 

Милића 11, Обј. 4Ђ, ламела 1, лок.1 и ул. Генерала Љубомира Милића 3,обј. 4Г, лам.3, 

лок.1.), у периоду од 01.03.2016. до закључно са 31.12.2016. године, односно према 

Општем речнику јавних набавки: - 90919200 – Услуге чишћења канцеларија 

 

4. уговорена вредност: месечна цена за услуге извршиоца износи без ПДВ 114.383,21 

динара, а са ПДВ 137.259,85 динара (наведена месечна цена од 114.383,21 динара, а са 

ПДВ 137.259,85 динара, умањује се за 13  дана у марту 2016. године, с обзиром да  

Извршилац услугу која је предмет овог уговора обавља почев од 14.03.2016. године.) 

 

5. критеријум за доделу уговора:  економски најповољнија понуда 

 

6. број примљених понуда: 5 

 

7. највиша и најнижа понуђена цена:  

највиша понуђена цена: 1.486.560,00 без ПДВ, односно 1.783.872,00 са ПДВ; Месечна цена 

без ПДВ 123.880,00 динара, а са ПДВ 148.656,00 динара. 

најнижа понуђена цена: 1.362.552,00 без ПДВ, односно 1.635.062,40 са ПДВ; Месечна цена 

без ПДВ 113.546,00 динара, а са ПДВ 136.255,20 динара. 

 

8. део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 

 

9. датум доношења одлуке о додели уговора:  23.02.2016. године  

 

http://www.gds.rs/


10. датум закључења уговора: 14.03.2016. године 

 

 

11. основни подаци  о извршиоцу: Dobergard д.o.o. Школски трг 5, 11000 Београд, 

 

12. период важења уговора: најкасније до 31.12.2016. године 

 

13. околности које представљају основ за измену уговора: нема 

 

                      ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О, БЕОГРАД 

 

 

                                                                 

                                                                      


