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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-297/2016 
Датум: 26.08.2016. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) 

 

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 услуге сервисирања клима уређаја (сплит 
система) ван гaрантног рока – Партија 1, у поступку јавне набавке мале вредности 

број 48/16 
 

Предмет набавке: 

Набавка  услуге услуге сервисирања клима уређаја (сплит система) ван грантног 
рокау – Партија 1. 
 
Назив и ознака и општег речника набавке: : 50730000 – услуге поправке и 
одржавања расхладних група.   
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Добављач: Група понуђача ''FRIGO - KLIMA'' с.з.т.р., ул. Петр Коњовића бр.12 в, 
11000 Београд, матични број: 55278253, ПИБ број: 102422621 и ''MAKSITEL'' д.о.о., 
ул. Првобораца 32а, 11090 Београд, матични број: 17350161, ПИБ број: 100227110., 
уговорена вердност износи до 4.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. 
 
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: 

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''..................................................................................................13 бодова 
(максимално) 
3.) Елемент критеријума ''Укупна цена (збир јединичних цена) за одељак III) 
Резервни делови за клима уређаје (сплит системе), из Обрасца понуде''........7 
бодова (максимално). 
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Број примљених понуда: 
4 понудe. 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 
1.) редован сервис клима уређаја (сплит система) ван гарантног рока - најнижа 
понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.580.100,00 
дин. без ПДВ-а (група понуђача ''FRIGO - KLIMA'' с.з.т.р., и ''MAKSITEL'' д.о.о.); 
највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.703.760,00 дин. без ПДВ-а 
(група понуђача ''UNION PLUS KLIMATIZACIJA'' д.o.o. и ''STEELSOFT'' д.o.o); 
највиша понуђена цена: 3.778.500,00 дин. без ПДВ-а (група понуђача ''STRABAG'' 
д.o.o., ''TIME PARTNER'' д.o.o. и „DDC CLIMA DIVISION“ д.о.о.); 
 
2.) пратеће услуге сервисирања клима уређаја (сплит система) ван гарантног рока – 
ванредно сервисирање - најнижа цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда: 32.900,000 дин. без ПДВ-а (група понуђача ''UNION PLUS KLIMATIZACIJA'' 
д.o.o. и ''STEELSOFT'' д.o.o.); највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
34.000,00 дин. без ПДВ-а (група понуђача „FRIGO-KLIMA“ с.з.т.р. и „MAKSITEL“ 
д.о.о.); највиша понуђена цена: 39.000,00 дин. без ПДВ-а (група понуђача 
''STRABAG'' д.o.o., ''TIME PARTNER'' д.o.o. и „DDC CLIMA DIVISION“ д.о.о.); 
 
3.) резервни делови за клима уређаје (сплит системе) ван гарантног рока -  најнижа 
цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 164.350,00 дин. без ПДВ-а 
(група понуђача ''UNION PLUS KLIMATIZACIJA'' д.o.o. и ''STEELSOFT'' д.o.o.); 
највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 
212.700,00 дин. без ПДВ-а (група понуђача „FRIGO-KLIMA“ с.з.т.р. и „MAKSITEL“ 
д.о.о.).  
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављач ће предметне услуге вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
05.08.2016. годинe 
 
Датум закључивања уговора: 
22.08.2016. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор се закључује на одређено време, а најдуже на период од 12 месеци, 
односно на краћи период од наведеног уколико вредност извршених услуга 
достигне износ укупне уговорне вредности, чиме исти престаје да важи. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 
 
                                                                                              
                                                                                            ДИРЕКТОР  

          Зоран Мартиновић 


