
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Дирекција за националне 

референтне лабораторије 

Број: 404-02-30/13/2017-13 

Датум: 27. фебруар 2017. годинe 

Б е о г р а д 

 
 

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Дирекцијa за националне референтне лабораторије - 
Београд 

 

објављује 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – 

чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина за 

потребе Дирекције за националне референтне лабораторије - Београд 

ЈН бр. 1.2.3/17 

 
1. Назив и адреса наручиоца: Дирекција за националне референтне лабораторије, 

Батајнички друм 7 део број: 10, 11080 Београд. 
 

2. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – чишћења и одржавања зграде, 
лабораторија и помоћног магацина, за потребе Дирекције за националне 

референтне лабораторије – Београд. 

 

3.- Ознака и Назив из Општег речника набавки: 90910000 – услуге чишћења. 

4.  Уговорена вредност без ПДВ-а: 376.727,20 динара. 
 

5.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 

6.  Број примљених понуда: 11 (једанаест) понуда. 
 

7.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
 

❖ IMMOCLEAN doo, Београд понуђена цена ........................................37.000,00 дин.  
 

❖ „BONSTEN INŽENJERING“ doo, Београд понуђена цена .................44.800,00 дин.  
 

 
 



❖ Стефан Даниловић ПР услуге чишћење зграда Еко Чисто, Београд понуђена цена 
................................................................................................................47.999,00 дин.  

 
❖ „ЛАНИВА“ ДОО, Београд понуђена цена ...........................................52.700,00 дин.  

 
❖ SIS FAMILY doo, Београд понуђена цена ...........................................54.000,00 дин.  

 
❖ ДЕДИЊЕ АД БЕОГРАД, Београд понуђена цена ............................119.000,00 дин.  

 
❖ BFS SERVIS doo, Београд понуђена цена ........................................162.400,00 дин.  

 
❖ OBELIX PLUS, Ужице понуђена цена .................................................189.550,00 дин.  

 
❖ BERMILTON PROPERTY MANAGEMENT DOO, Београд понуђена цена 

..................................................................................................................200.788,00 дин.  
 

❖ ДИЗ хигијена доо, Београд понуђена цена ..........................................220.450,00 дин.  
 

❖ DOBERGARD doo, Београд понуђена цена .........................................300.000,00 дин.  
 

8.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач   
    неће извршавати уговор преко подизвођача. 

 

9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.02.2017. године. 
 

10.  Датум закључења уговора: 23.02.2017. године. 
 

11. Основни подаци о добављачу: IMMOCLEAN doo, Арчибалда Рајса 27, Београд, 
матични број: 20576090, ПИБ: 106312581. 

 

12.  Период важења уговора: од дана закључења уговора до 31.12.2017. године. 
 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које  
     представљају основ за измену уговора. 

 
 


