
 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 1 од 2 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-296/2016 
Датум: 19.08.2016 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

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 јавне набавке 

57/16 
 

Предмет набавке: 
Набавка услуга одржавања инфраструктуре DATA центра. 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 50530000 – Услуге поправке и 
одржавања уређаја. 
  
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Партија 1. Услуге одржавања уређаја за беспрекидно напајање (УПС),  услуге 
одржавања и доградње енергетске инсталације и услуга процене стања опреме: 
добављач ''ENEL PS'' д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1г, 11070 Нови Београд, матични 
број: 17358430, ПИБ број: 100822561, уговорена вредност износи 800.000,00 динара 
без ПДВ- а. 
 
Партија бр. 2. Услуге одржавања климатизације у централном рачунском центру и 
услуга процене стања опреме: добављач ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о., ул. 
Милоја Ђака бр.2, 11000 Београд, матични број: 07468768, ПИБ број: 100277998, 
уговорена вредност износи 983.333,00 динара без ПДВ- а. 
 
Партија бр. 3 . Услуга одржавања агрегата и услуга процене стања опреме: 
добављач ''ENEL PS'' д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1г, 11070 Нови Београд, матични 
број: 17358430, ПИБ број: 100822561, уговорена вредност износи 300.000,00 динара 
без ПДВ- а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена и исти је за све партије. 
 
Број примљених понуда: 
За Партију бр.1: примљена је 1 понуда. 
За Партију бр.2: примљена је 1 понуда. 
За Партију бр.3: примљена је 1 понуда. 
 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Највиша и најнижа понуђена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 
Партија 1: 
Понуђач ''ENEL PS'' д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1г, 11070 Нови Београд,  понудио je 
укупну цену услуге одржавања уређаја за беспрекидно напајање (УПС) и услуге 
процене стања опреме без ПДВ-а: 490.000,00 дин., понуђена цена рада инжењера 
по 1 сату рада без ПДВ-а: 2.650,00 дин, а понуђена цена рада техничара 
(сервисера), електричара по 1 сату рада без ПДВ-а: 1.450,00 дин. (јединa понуђенa 
ценa којa самим тим представља највишу и најнижу цену код прихватљивих 
понуда). 
 
Партија 2: 
Понуђач ''ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ'' д.о.о., ул. Милоја Ђака бр.2, 11000 Београд,  
понудио je цену услуге одржавања климатизације у централном рачунском центру и 
услуге процене стања опреме без ПДВ-а: 379.080, 00 дин, понуђена цена рада 
инжењера по 1 сату рада без ПДВ-а: 2.220,00 дин., а понуђена цена рада техничара 
(сервисера), електричара по 1 сату рада без ПДВ-а: 1.500,00 дин.  (јединa понуђенa 
ценa којa самим тим представља највишу и најнижу цену код прихватљивих 
понуда). 
 
Партија 3: 
Понуђач ''ENEL PS'' д.о.о., ул. Зеленгорска бр. 1г, 11070 Нови Београд,  понудио je 
цену услуге услуге одржавања агрегата и услуга процене стања опреме без ПДВ-а: 
164.000,00 дин, понуђена цена рада инжењера по 1 сату рада без ПДВ-а: 2.650,00 
дин., а понуђена цена рада техничара (сервисера), електричара по 1 сату рада без 
ПДВ-а: 1.450,00 дин. (јединa понуђенa ценa којa самим тим представља највишу и 
најнижу цену код прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављачи ће предметанe услуге вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
05.08.2016. године 
 
Датум закључивања уговора: 
17.08.06.2016. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на период од 12 месеци или на краћи период од наведеног, 
уколико вредност пружених услуга досегне износ укупне уговорне вредности, чиме 
исти престаје да важи. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви током читавог периода важења 
уговора. 
 
 

                                                                                      
       Директор 

                                                                                              Зоран Мартиновић  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    


