
Обавештење о закљученом уговору 

Наручиоц: Дом здравља Земун,Раде Кончара 46, Земун,интернет страница  

www.dzzemun.org.rs 

Набавка услуга,Текуће поправкe и одржавањa немедицинске опреме 33/13,                             

Назив и ознака из општег речника набавки 

50000000-услуге одржавања и поправке,64000000-поштанске и телекомуникационе услуге 

72500000- услуге у вези са рачунарима, 72700000- услуге рачунарске мреже 

Број примњених понуда : 8 

Партија 1- Одржавање сервера, радних станица, Мониторинг постојеће мреже и мрежних 

чворишта 

Уговорена вредност:1.294.980,00 без ПДВ-а,1.553.976,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 1 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 1.294.980,00 а најнижа 

1.294.980,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:14.08.2013 године 

Датум закључења уговора:22.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Електроник Партнер, Др Ивана Рибара  бр. 146 б,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 

Партија 2 Сервисрање клима уређаја 

Уговорена вредност:310.500,00 без ПДВ-а,372.600,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 675.000,00  а најнижа 310.500,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 405.000,00 а најнижа 

310.500,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:14.08.2013 године 

http://www.dzzemun.org.rs/


Датум закључења уговора:22.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Interfrigo doo, Тошин бунар бр 163 ,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 3 Одржавање штампача и копир машина 

Уговорена вредност:110.250,00 без ПДВ-а,132.300,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 3 

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша 691.720,00  а најнижа 132.300,00 без ПДВ-а 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 601.750,00  а најнижа 

110.250,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:14.08.2013 године 

Датум закључења уговора:22.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Biro EX doo, Бистричка бр 8,Београд 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 4- Сервисрање електричних уређаја(фрижидери,машине за веш и суђе) 

Уговорена вредност:349.000,00 без ПДВ-а,411.820,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 1 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 349.000а најнижа 349.000без 

ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:14.08.2013 године 

Датум закључења уговора:22.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Energo Tippo doo, Булевар револуције бр. 43/1 ,Београд-Бегаљица 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

Партија 5  Одржавање телефонске инсталације 

Уговорена вредност:187.450.,00 без ПДВ-а,224.940,00 са ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Број примњених понуда : 1 



Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 187.450.,00 најнижа 

187.450.,00 без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора:14.08.2013 године 

Датум закључења уговора:22.08.2013 године 

Основни подаци о добавњачу:Tele Dan Plus doo, Карађорђева бр. 11 ,Земун 

Период важења уговора:12 (дванаест) месеци 

 


