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Национална служба за запошљавање

(организација за обавезно социјално осигурање)
Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37
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oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке

мале вредности број 35/13

Предмет набавке:

Услуге сервисирања клима уређаја (сплит – система) и пратећих добара (резервни делови 
за клима уређаје).
Шифра из Општег речника набавки: 50000000 – услге сервисирања и поправке и 42512500 
– делови уређаја за климатизацију.

Уговорена вредност:
● за Партију 1. - Сервисирање клима уређаја (сплит – система), ван гарантног рока. Укупна 
уговорена вредност износи 1.949.400,00 динара без ПДВ-а;
● за Партију 2. - Сервисирање клима уређаја (сплит – система), у гарантном року. Укупна  
уговорена вредност износи 1.049.600,00 динара без ПДВ-а;

Критеријум за доделу уговора
Најнижа понуђена цена по партији.

Број примљених понуда:
У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене понуде по партијама су:

● за Партију 1. - Сервисирање клима уређаја (сплит – система), ван гарантног рока, 
примљена је 1 понуда;
● за Партију 2. - Сервисирање клима уређаја (сплит – система), у гарантном року, 
примљена је 1 понуда;

Највиша и најнижа понуђена цена и одбијена понуда

● За Партију 1. - Набавка услуге сервисирања клима уређаја (сплит – система), ван 
гарантног рока:

- Понуђач ''ТЕРМОМОНТ'' д.о.о., ул. Браће Недића бр.1, 11000  Београд, је, као једини 
понуђач, понудио цену (збир јединичних цена) у износу од 44.945,00 динара без ПДВ-а
(понуда овог понуђача је оцењена као прихватљива);

● За Партију 2. Набавка услуге сервисирања клима уређаја (сплит – система), у гарантном 
року:

- Понуђач ''ТЕРМОМОНТ'' д.о.о., ул. Браће Недића бр.1, 11000  Београд, је као једини 
понуђач, понудио цену (збир јединичних цена) у износу од 5.550,00 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 предметана добра испоручивати без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора:
23.09.2013.године

Датум закључивања уговора:
30.09.2013.године

Основни подаци о добављачима:

 за Партију 1. – Набавка услуге сервисирања клима уређаја (сплит – система), ван 
гарантног рока и за Партију 2. – Набавка услуге сервисирања клима уређаја (сплит –
система), у гарантном року, ''ТЕРМОМОНТ'' д.о.о., ул. Браће Недића бр.1, 11000  
Београд, матични број: 07729561, ПИБ број: 100290037; 

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

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

                                                                                              ДИРЕКТОР 
   Синиша Надбантић


