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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-4049-308/2014 
Датум: 10.12.2014. 
 
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 преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда у отвореном поступку, набавка 

добара за потребе кафе кухиње, број 04/14 – II 
 

Предмет набавке: 

Набавка добара за потребе кафе кухиње 

Шифра из Општег речника набавки: 15000000 – Храна, пиће, дуван и сродни 
производи, 33700000 – Производи за личну негу и 39800000 – Производи за 
чишћење и полирање 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
Партија број 2. Добра за потребе кафе кухиње, са испоруком на територији 
Војводине - Добављач група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, матични број: 07091907, ПИБ број: 
100205670 и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. Зрењанински пут бр. 194, 
11211 Београд, матични број: 21007986, ПИБ број: 108480103, уговорена вредност 
1.086.277,77 динара без пореза на додату вредност; 
Партија број 4. Добра за потребе кафе кухиње, са испоруком на територији јужне 
Србије - Добављач група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, матични број: 07091907, ПИБ број: 
100205670 и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. Зрењанински пут бр. 194, 
11211 Београд, матични број: 21007986, ПИБ број: 108480103, уговорена вредност 
541.979,16 динара без пореза на додату вредност; 
Партија број 5. Добра за потребе кафе кухиње, са испоруком на територији Косова 
и Метохије - Добављач група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, матични број: 07091907, ПИБ број: 
100205670 и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. Зрењанински пут бр. 194, 
11211 Београд, матични број: 21007986, ПИБ број: 108480103, уговорена вредност 
284.002,99 динара без пореза на додату вредност. 
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Критеријум за доделу уговора 
Најнижа укупна понуђена цена по партији 
 
Број примљених понуда и највиша и најнижа понуђена цена: 
У предметном отвореном поступку, примљена је укупно 1 понуда. 
За сваку од наведених партија за које је додељен уговор, примљена је по једна 
понудa, и то од понуђача: 

Партија број 2 –  

 Група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. Зрењанински пут 
бр. 194, 11211 Београд и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, понудили су цену у износу од 
1.086.277,77 динара без ПДВ-а (прихватљива понуда). 

 
Партија број 4 -   

 Група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. Зрењанински пут 
бр. 194, 11211 Београд и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, понудили су цену у износу од 
541.979,16 динара без ПДВ-а (прихватљива понуда). 

 
Партија број 5 -   

 Група понуђача ''ПКБ ВЕЛЕПРОДАЈА - ПРОДУКТ'' АД, ул. Зрењанински пут 
бр. 194, 11211 Београд и ''АГРОМЕД – ПРОДУКТ КОМЕРЦ'' ДОО, ул. 
Зрењанински пут бр. 194, 11211 Београд, понудили су цену у износу од 
284.002,99 динара без ПДВ-а (прихватљива понуда). 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
01.12.2014. 
 
Датум закључивања уговора: 
05.12.2014. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност испоручених добара 
не досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 

                                                                                              Директор  
          Зоран Мартиновић 


