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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга – интегрисаног система обезбеђења 
79710000- услуге обезбеђења 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
  1.194.000,00  динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
  1.432.800,00 динара  

 
Критеријуми         
МГСИ-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „ 
економски најповољније цене» по следећој методологији: 

 1). Понуђена цена:   максимално 70 пондера. 

Према овом критеријуму, упоређиваће се понуђена цена по радном сату без ПДВ-а. 

 Понуда са најнижом понуђеном ценом по радном сату – без обрачунатог ПДВ-а, бодоваће 
се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај критеријум. 

Остале понуде, по овом критеријуму, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према 
формули: 

                                                       Ппц =   70  х  минимална цена 

        Понуђена цена 

         2). Лимит покрића полисе осигурања од одговорности максимално 30 пондера 

Ред. 

Бр. 

Елементи  критеријума Број пондера 

1. Понуђена цена 70 

2. Лимит покрића полисе осигурања од одговорности 30 



 	
Страна 2

 
	  

У оквиру овог елемента критеријума упоређиваће се  податак из полисе осигурања од законске 
(опште) и професионалне одговорности која је важећа на дан јавног отварања понуда, у делу суме 
осигурања-лимита покрића по једном штетном догађају, за неограничени број штетних догађаја 
током трајања полисе, међу појединачним понудама. Максималан број пондера ( 30 ) код овог 
елемента критеријума добија понуда са највећим лимитом покрића по једном штетном догађају за 
неограничени број штетних догађаја током трајања полисе. Број пондера за лимите покрића полисе 
осигурања из осталих понуда  израчунава се према формули: 

                30 x лимит покрића по једном штетном догађају  

 за неограничени  број штетних догађаја 

Пондери   =  _________________________________________                  

          Највећи лимит покрића по једном штетном догађају  

 за неограничени  број штетних догађаја 

 Број примљених понуда – 2 (две) 

Понуђена цена                            највиша:  1.194.000,00 динара 

                                                     најнижа:    720.000,00  динара 

Понуђена цена код                    највиша:   1.194.000,00 динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:   1.194.000,00  динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  28. мај 2014.године 

Датум закључења уговора:  10. јуни 2014.године 

Добављач: : „G4S Secure Solution“ д.о.о. Београд, ул. Кумодрашка бр.240.   

ПИБ: 100372941 

Матични број: 06043429 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  13  месеци од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


