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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-474/2013
Датум:03.10.2013.

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 закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке

мале вредности број 34/13

Предмет набавке:

Набавка услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције пословног простора за потребе 
Националне службе за запошљавање.
Шифра из Општег речника набавки: 90920000 – санитарне услуге на објектима.

Уговорена вредност:
● 1.450.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:
У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене су 4 понудe.

Највиша и најнижа понуђена цена и одбијена понуда:

● Понуђач ''SIMACEK SRB'' д.о.о., Ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд је 
доставио само део Обрасца понуде са подацима о понуђачу и није доставио ништа од 
осталих захтеваних образаца, докумената и доказа о испуњености услова (понуда овог 
понуђача је оцењена као неприхватљива и на основу тога одбијена)
● Понуђач ЗАВОД ЗА ДДД ''ВИСАН'', Ул. Јернеја Копитара бр. Бб, 11080 Београд –
Земун, је понудио највишу цену у износу од 1.496.956,08 динара без ПДВ-а (понуда овог 
понуђача је оцењена као прихватљива);
● Понуђач ''ЕКО – ДЕЗ'' д.о.о., Ул. Вукасовићева бр. 55, 11090 Београд, је понудио 
најнижу цену у износу од 1.450.000,00 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је 
оцењена као прихватљива);
● Понуђач ''ЕКОЗАШТИТА'' д.о.о., Ул. Гандијева бр. 55а, 11070 Нови Београд, је понудио 
цену у износу од 1.480.000,00 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је оцењена као 
прихватљива).
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача
Добављачи ће предметне услуге извршавати без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора:
10.09.2013.године

Датум закључивања уговора:
01.10.2013.године

Основни подаци о добављачу:

''ЕКО – ДЕЗ'' д.о.о., Ул. Вукасовићева бр. 55, 11090 Нови Београд, матични број: 17054635, 
ПИБ број: 100173343

Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора:

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

                                                                                              ДИРЕКТОР 
   Синиша Надбантић


