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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40492-115/2014 
Датум: 23.05.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
услуге чишћења зграда НСЗ и осталих сродних услуга(услуге кафе куварица), 

 број 43/14 

 

 

Предмет набавке: 

Набавка услуге чишћења зграда НСЗ и осталих сродних услуга(услуге кафе куварица) 
Шифра из Општег речника набавки: 90911200 – Услуге чишћења зграда. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
 
Партија број 1. Услуга чишћења зграда на територији Града Београда (са приградским 
општинама) - Добављач ''BMK'' д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични 
број: 08487731, ПИБ број: 1012439222 и ''COOPSERVICE BMK''д.о.о. ул. Светосавска 
бр.9,22300 Стара Пазова, матични број: 17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда 
групе понуђача), уговорена вредност 12.177.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

Партија број 2. Услуга чишћења зграда на територији Војводине - Добављач ''BMK''д.о.о., 
ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 08487731, ПИБ број: 1012439222 и 
''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 
17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда групе понуђача), уговорена вредност 
13.365.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

Партија број 3. Услуга чишћења зграда на територији централне Србије - Добављач 
''BMK''д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 08487731, ПИБ број: 
1012439222 и ''COOPSERVICE BMK'' д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, 
матични број: 17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда групе понуђача), 
уговорена вредност 16.335.000,00 динара без пореза на додату вредност; 

Партија број 4. Услуга чишћења зграда на територији јужне Србије - Добављач ''BMK''д.о.о., 
ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 08487731, ПИБ број: 1012439222 и 
''COOPSERVICE BMK''д.о.о. ул.Свето савска бр.9,22300 Стара Пазова, матични број: 
17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда групе понуђача), уговорена вредност 
7.959.600,00 динара без пореза на додату вредност; 

Партија број 5. Услуга чишћења зграда на територији Косова и Метохије - Добављач 
''BMK''д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 08487731, ПИБ број: 
1012439222 и ''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, 
матични број: 17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда групе понуђача), 
уговорена вредност 2.308.680,00 динара без пореза на додату вредност; 
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Партија број 6. Услуга кафе куварица у Београду (3 локације), Новом Саду, Нишу, 
Крагујевцу, Пожаревцу, Шапцу, Пироту и Лесковцу - Добављач ''BMK'' д.о.о., ул. 
Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 08487731, ПИБ број: 1012439222 и 
''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова, матични број: 
17573527, ПИБ број: 103558260 (заједничка понуда групе понуђача), уговорена вредност 
6.415.200,00 динара без пореза на додату вредност; 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена по партији. 
 
Број примљених понуда: 
 
За Партију бр.1 је примљено 6 понуда (2 прихватљиве). 

За Партију бр.2 је примљено 6 понуда (2 прихватљиве). 

За Партију бр.3 је примљено 3 понуде (1 прихватљива). 

За Партију бр.4 је примљено 5 понуда (2 прихватљиве). 

За Партију бр.5 је примљено 3понуде (1 прихватљива). 

За Партију бр.6 је примљено 4 понуде (1 прихватљива). 

 

Највиша и најнижа понуђена цена 

За Партију  број 1: 
- Понуђач ''CFS'' д.о.о., ул.Милутина Миланковића бр.176/19, 11070 Нови Београд, 

понудио је цену у износу од 14.612.400,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 
- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 

Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 10.824.000,00 без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена) 

За Партију  број 2:  
- Понуђач ''KROL HOUSEKEEPING'' д.о.о., ул.Косте Главинића 3а, 11000 Београд 

понудио је цену у износу од 16.305.300,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 
- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 

Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 11.880.000,00 без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена) 

За Партију  број 3: 
- Понуђач ''BMK'' д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE 

BMK'' д.о.о. ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе 
понуђача) понудио је цену у износу од 16.335.000,00 без ПДВ-а (највиша понуђена 
цена) 

- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 
Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 14.520.000,00 без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена) 

За Партију  број 4: 
- Понуђач ''KROL HOUSEKEEPING'' д.о.о., ул.Косте Главинића 3а, 11000 Београд 

понудио је цену у износу од 9.965.419,20 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 
- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 

Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 7.075.200,00 без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена) 
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За Партију  број 5: 

- Понуђач ''BMK''д.о.о., ул.Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE 
BMK'' д.о.о. ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе 
понуђача) понудио је цену у износу од 2.308.680,00 без ПДВ-а (највиша понуђена 
цена) 

- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 
Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 1.762.400,00 без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена) 

За Партију  број 6: 
- Понуђач ''INTERSAFE BUSSINESS'' д.о.о., ул Ђорђа Станојевића бр.4, 11070 Нови 

Београд понудио је цену у износу од 7.042.464,00 без ПДВ-а (највиша понуђена 
цена) 

- Понуђач ''SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES'' д.о.о., ул. Капетана Миодрага 
Милетића бр. 2, 11000 Београд, понудио је цену у износу од 5.702.400,00 без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена) 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

За Партију бр.1 : 

- Понуђач ''KROL HOUSEKEEPING'' д.о.о., ул. Косте Главинића 3а, 11000 Београд 
понудио је цену у износу од 14.000.844,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 

- Понуђач ''BMK'' д.о.о., ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE 
BMK'' д.о.о. ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе 
понуђача) понудио је цену у износу од 12.177.000,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена) 

За Партију бр.2: 

- Понуђач ''KROL HOUSEKEEPING'' д.о.о., ул. Косте Главинића 3а, 11000 Београд 
понудио је цену у износу од 16.305.300,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 

- Понуђач ''BMK'' д.о.о., ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE 
BMK'' д.о.о. ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе 
понуђача) понудио је цену у износу од 13.365.000,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена) 

За Партију бр.3 примљена је једна прихватљива понуда Понуђача ''BMK'' д.о.о., ул. 
Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул. Светосавска 
бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе понуђача) а понуђена цена (једина 
прихватљива и најнижа понуђена цена) је 16.335.000,00 без ПДВ-а 

За Партију бр.4: 

- Понуђач ''KROL HOUSEKEEPING'' д.о.о., ул. Косте Главинића 3а, 11000 Београд 
понудио је цену у износу од 9.965.419,20 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 

- Понуђач ''BMK'' д.о.о., ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE 
BMK'' д.о.о. ул. Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе 
понуђача) понудио је цену у износу од 7.959.600,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена) 

За Партију бр.5 примљена је једна прихватљива понуда Понуђача ''BMK'' д.о.о., ул. 
Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул. Светосавска 
бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе понуђача) а понуђена цена (једина 
прихватљива и најнижа понуђена цена) је 2.308.680,00 без ПДВ-а  
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За Партију бр.6 примљена је једна прихватљива понуда Понуђача ''BMK'' д.о.о., ул. 
Светосавска бр.9, 22300 Стара Пазова  и ''COOPSERVICE BMK'' д.о.о. ул. Светосавска 
бр.9, 22300 Стара Пазова (заједничка понуда групе понуђача) а понуђена цена (једина 
прихватљива и најнижа понуђена цена) је 6.415.200,00 без ПДВ-а 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
29.04.2014. 
 
Датум закључивања уговора: 
19.05.2014. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност пружених услуга не досегне 
износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 
 
 
 

    Директор  Сектора  
за материјалне ресурсе 

  Мирослав Миладиновић 


