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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40494-217/2017 
Датум: 14.11.2017 
 
 
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 закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке добара  - клима 
уређаја, број 08/17 

 
Предмет набавке: 
Набавка добара  - клима уређаја. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 39717200 - Уређаји за климатизацију. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу : 
Уговорена вредност износи 3.513.000,00 дин. без ПДВ-а. 
Добављач – група понуђача ''МАКСИТЕЛ'' д.о.о. ул. Првобораца бр. 32а, Београд и 
''MB FRIGO''  д.о.о., ул. Мирослава Антића бр. 26, Београд. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке примљене су 2 понуде. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 
Група понуђача ''УНИОН ПЛУС КЛИМАТИЗАЦИЈА'' д.о.о., ул. Булевар Зорана 
Ђинђића бр. 45ж, Београд и ''STEEL SOFT'' д.о.о., ул. Аутопут за Нови Сад бр. 71, 
Београд-Земун, понудила је цену у износу од 3.920.600,00 без ПДВ-а (највиша 
понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда), а група 
понуђача ''МАКСИТЕЛ'' д.о.о. ул. Првобораца бр. 32а, Београд и ''MB FRIGO''  д.о.о., 
ул. Мирослава Антића бр. 26, Београд, је понудила цену у износу од 3.513.000,00 
динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
27.10.2017.год. 
 
Датум закључивања уговора: 
09.11.2017. год. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања, односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених и уграђених добара 
достигне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 
 
 
 

Директор Сектора за  
              материјалне ресурсе 

                  Милош Регељац 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


