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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: 0094-40492-84/2017
Датум: 08.05.2017. 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, за набавку услуге одржавања прозивних
система, у поступку јавне набавке мале вредности број 60/17
Предмет набавке:
Набавка услуга – одржавањe прозивних система.
Назив и ознака из Општег речника набавке: 50324100 – услуге одржавања система.
Уговорена вредност: 1.999.108,59 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда:
У предметном поступку јавне набавке мале вредности примљена је 1 понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих
понуда:
''AVANTECH ELECTRONICS'' д.о.o., понудио је цену у износу од 1.999.108,59 дин.
без ПДВ - а (једина понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу
цену код прихватљивих понуда).
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора:
18.04.2017.године
Датум закључивања уговора:
03.05.2017.године.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Основни подаци о добављачу:
''AVANTECH ELECTRONICS'' д.о.o., ул. Устаничка бр. 82, 11050 Београд, матични
број: 20361107, ПИБ број: 105386304.
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора:
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана ступања на снагу,
односно на краћи период од 12 месеци уколико вредност пружених услуга,
испоручених и уграђених хардверских компоненти и резервних делова, достигне
износ укупне уговорне вредности.
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви током читавог периода важења
уговора.
Директор
Зоран Мартиновић

