
 

 Страна 1 од 2 

 

                          
 

 
Универзитет у Београду 
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Београд, Војводе Степе 444а 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 03/2017-6 
Датум: 17.03.2017 
 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), објављује се: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Назив наручиоца: Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
 
Адреса наручиоца: Војводе Степе 444а, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.imgge.bg.ac.rs   
 
Врста наручиоца: Установа 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
 
Врста предмета: Услуга 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуге интегрисаног система обезбеђења 
(физичког и техничког обезбеђења са противпожарном заштитом), шифра 79710000 – УСЛУГЕ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА. 
 
Уговорена вредност:  
 
Уговорена вредност износи: 2.808.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 3.369.600,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Економски најповољнија понуда. 
 
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљена је 1 (једна) понуда. 
 
Систем пондерисања 
 

Ред. 
Бр. 

Елементи  критеријума Број пондера 

http://www.imgge.bg.ac.rs/�
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Цена=   

• Цена А  =   

70  х  Удео 
             100 

 
Удео = Цена А + Цена Б 

 

                                     Понуђена цена 
40  х  минимална цена 

• Цена Б =   
                                     Понуђена цена 

 
Највиши и најнижи број пондера: 
 
Највиши број пондера код прихватљивих понуда 100 пондера, најнижи број пондера 100. 
 
Највиши и најнижи број пондера код прихватљивих понуда: 
 
Највиши број пондера код прихватљивих понуда 100 пондера, најнижи број пондера 100. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена:  
 
Најнижа понуђена цена износи 234.000,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 280.800,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 234.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 280.800,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
 
Најнижа понуђена цена износи 234.000,00   динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 280.800,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Највиша понуђена цена износи 234.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, 
односно 280.800,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.02.2017. године 

 
Датум закључења уговора: 24.02.2017. 

 
Основни подаци о добављачу:  
 
За партију 2 закључен је уговор са понуђачем G4S SECURE SOLUTIONS D.O.O. , Bulevar Peka 
Dapcevica 32, 11000 Beograd. 
 
Период важења уговора: Уговор важи од датума потписивања и траје до утрошка средстава, а 
најдуже годину дана од датума ступања на снагу.  

  
                                   Председник комисије 

   

60  х  минимална цена 

Матија Кликовац с.р. 
                                                                                                                    

1. Цена  70 
2. Висина осигуране суме-лимит покрића по једном 

штетном догађају за неограничени  број штетних 
догађаја 

30 


