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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-39/2015
Датум: 27.02.2015.
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
услуге микрофилмовања, број 47/14
Предмет набавке:
Набавка услуге микрофилмовања.
Шифра из Општег речника набавки: 79961330 - Услуге снимања на микрофилм.
Број примљених понуда
У предметном отвореном поступку, примљене су четири понуде.
Највиша и најнижа понуђена цена:
 Понуђач ''BILANS MICON'' д.о.о., Ул. Стражиловска бр. 33, 21000 Нови Сад,
понудио је цену у износу од 27.499.997,70 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача
је оцењена као неприхватљива).
 Група понуђача ''MFC - MIKROKOMERC'' д.о.о., Ул. Заплањска бр. 86, 11000
Београд и ''DOCUS'' Д.О.О., Ул. Чачанског батаљона бр. 69, 32000 Чачак,
понудили су цену у износу од 27.200.000,00 динара без ПДВ-а (понуда овог
понуђача је оцењена као неприхватљива)
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
 Понуђач ''SAGA'' д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд, понудио
је цену у износу од 27.452.500,00 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је
оцењена као једина прихватљива тако да његова цена представља једину понуђену
цену код прихватљивих понуда).
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:
Добављач ''SAGA'' д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Нови Београд, матични број:
17493647, ПИБ број: 100394832, уговорена вредност 27.452.500,00 динара без пореза на
додату вредност.
Критеријум за доделу уговора
Економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова
(пондера) за следеће елементе критеријума:
I)
Понуђена цена по јед. мере (по једном документу)................60 пондера (максимално)
II)
Количина докумената која ће бити обрађена..........................40 пондера (максимално)
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача:
Добављач ће предметне услуге извршавати без подизвођача
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У
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Датум доношења одлуке о додели уговора:
04.02.2015.
Датум закључивања уговора:
23.02.2015.
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
Зоран Мартиновић

