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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
 
Број: 0094-40492-225/2015 
Датум: 02.06.2015. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012 
и 14/2015) 

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 отвореном поступку резервисане јавне 

набавке услуга серисирања клима уређаја, број 29/15 
 

 

Предмет набавке: 
Набавка услуга сервисирања клима уређаја (сплит-система) и пратећих добара 
(резервни делови за клима уређаје).  
Назив и ознака из општег речника набавке: 50730000 – услуге поправке и одржавања 
расхладних група.   
Партије за које су закључени уговори су следеће:  

Партија 1. Сервисирање клима уређаја (сплит-система) ван гарантног 
рока, процењена вредност 3.566.667,00 дин. без ПДВ-а на годишњем нивоу, 
за који се предвиђа закључење уговора са изабраним понуђачем. Шифра из 
Општег речника набавки: 50730000 – услуге сервисирања клима уређаја.   

Партија 2. Сервисирање клима уређаја (сплит-система) у гарантном року, 
процењена вредност 433.333,00 дин без ПДВ-а на годишњем нивоу, за који се 
предвиђа закључење уговора са изабраним понуђачем. Шифра из Општег 
речника набавки: 50730000 – услуге поправке и одржавања расхладних група.   

 
Уговорена вредност:  

- са понуђачем ''ДЕС'' Д.О.О., ул. Даничићева бр. 11, 14000 Ваљево, закључен је 
уговор за Партију бр. 1. Сервисирање клима уређаја (сплит-система) ван 
гарантног рока, на укупну вредност од 3.566.667,00 дин. без ПДВ-а; 

- са понуђачем ''ДЕС'' Д.О.О., ул. Даничићева бр. 11, 14000 Ваљево закључен је 
уговор за Партију бр. 2. Сервисирање клима уређаја (сплит-система) у 
гарантном року, на укупну вредност од 433.333,00 дин. без ПДВ-а; 

 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора у оквиру Партије 1. је економски најповољнија понуда. 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова 
(пондера) за следеће елементе критеријума: 
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1.) Елемент критеријума ''Укупна цена за одељак I) Редован сервис клима уређаја 
(сплит система), из Обрасца понуде''...........................................70 бодова (максимално)  
2.) Елемент критеријума ''Укупна цена (збир јединичних цена) за одељак II) Пратеће 
услуге сервисирања клима уређаја (сплит система), из Обрасца 
понуде''.............................................................................................20 бодова (максимално) 
3.) Елемент критеријума ''Укупна цена (збир јединичних цена) за одељак III) 
Резервни делови за клима уређаје (сплит системе), из Обрасца понуде''........10 бодова 
(максимално) 

Критеријум за доделу уговора у оквиру Партије 2. је економски најповољнија понуда. 
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова 
(пондера) за следеће елементе критеријума: 
1.) Елемент критеријума ''Укупна цена за одељак I) Редован сервис клима уређаја 
(сплит система), из Обрасца понуде''...........................................80 бодова (максимално)  
2.) Елемент критеријума ''Укупна цена (збир јединичних цена) за одељак II) Пратеће 
услуге сервисирања клима уређаја (сплит система), из Обрасца 
понуде''............................................................................................20 бодова (максимално).  
 
Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку, примљено је укупно 5 понуда, и то: 

1. ''УНИОН ПЛУС КЛИМАТИЗАЦИЈА'' д.о.о., ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.45ж, 
11070 Нови Београд, бр. понуде 0094-40492-212/2015 од 11.05.2015. године (за 
партије бр. 1 и 2); 

2. С.З.Т.Р. И КОМИСИОН ''ALTECH'', ул. Јосифа Панчића бр. 5/1-17, 34000 
Крагујевац, бр. понуде 0094-40492-213/2015 од 11.05.2015. године (за партије бр. 
1 и 2); 

3. ''STEELSOFT'' д.о.о., ул. Аутопут за Нови Сад бр.71, 11080 Београд - Земун, број 
понуде 0094-40492-214/2015 од 11.05.2015. године (за партије бр. 1 и 2); 

4. ''ДЕС'' д.о.о., ул. Даничићева бр.11, 14000 Ваљево, број понуде 0094-40492-
215/2015 од 11.05.2015. године (за партије бр. 1 и 2); 

5. ''ЕЛЕКТРО-ИНДУСТРИЈСКА СЕРВИСНА МРЕЖА'' а.д., ул. Н.Х. Милорада 
Бонџулића бр.1, 11000 Београд, број понуде 0094-40492-215/2015 од 11.05.2015. 
године (за партије бр. 1 и 2) 

Највиша и најнижа понуђена цена: 
За Партију бр. 1, за коју је примљено 5 понуда, понуђене су цене у износу од 
2.620.550,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као 
прихватљива) и 981.280,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је 
оцењена као неприхватљива).  

За Партију бр. 2, за коју је примљено 5 понуда, понуђена је цена у износу од 360.000,00 
динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена, понуда је оцењена као прихватљива) и  
143.300,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена, понуда је оцењена као 
неприхватљива).  

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
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Датум доношења одлуке о додели уговора: 
13.05.2015. године 
 
Датум закључивања уговора: 
29.05.2015. године 
 
Oсновни подаци о добављачу: 

- Добављач ''ДЕС'' д.о.о., ул. Даничићева бр. 11, 14000 Ваљево, матични број: 
07136056, ПИБ број:100072785. 

 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност пружених услуга не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 
 

                               Директор   
                      Зоран  Мартиновић 
 


