
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним о набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

Београд, Немањина 9 

Објављује 

 

                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ 

                                  о закљученом уговору у поступку ЈН бр. 6/2018 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

    Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

    Адреса: Немањина 9,  11000 Београд 

    ПИБ: 106399801 

    Матични број: 17772783 

    Особа за контакт: саветник за јавне набавке, Љиљана Вујић, телефон 360 4634 

    Интернет адреса наручиоца: www.vk.sud.rs 

2. Врста наручиоца: правосуђе 

3. Предмет јавне набавке: ЈН бр 6/2018 - сервисирањe и отклањањe кварова 

система вентилације и климатизације у згради судова у Немањиној бр. 9, у 

Београду. 

4. Уговорена вредност:  

       Партија 1- Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у објекту, 

у износу од  347.000,00 динара без ПДВ-а. 

       Партија 2- Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у гаражи, у 

износу од  136.000,00 динара без ПДВ-а. 

       Партија 3- Сервисирање и отклањање кварова система климатизације у износу 

од  358.764,00 динара без ПДВ-а. 

  5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

  6. Број примљених понуда:  

         За партију 1-Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

објекту - једна понуда. 

         За партију 2-Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у  

гаражи- једна понуда 
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         За партију 3-Сервисирање и отклањање кварова система климатизације -   

једна понуда 

7. Највиша понуђена цена:  

          За партију 1 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

објекту , у износу од  347.000,00 динара без ПДВ-а. 

          За партију 2 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

гаражи, у износу од  136.000,00 динара без ПДВ-а. 

          За партију  3 - Сервисирање и отклањање кварова система климатизације, у 

износу од  358.764,00 динара без ПДВ-а. 

8. Најнижа понуђена цена:  

           За партију 1 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

објекту , у износу од  347.000,00 динара без ПДВ-а. 

           За партију 2 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

гаражи, у износу од  136.000,00 динара без ПДВ-а. 

           За партију 3 - Сервисирање и отклањање кварова система климатизације, у 

износу од  358.764,00 динара без ПДВ-а. 

9. Део или вредност уговора  који ће се извршити преко подизвођача: 

добављачи не извршавају  уговор преко подизвођача. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.07.2018. године 

11. Датум  закључења уговора: 

           За партију 1- 17.07.2018.године 

           За партију 2- 24.07.2018..године 

           За партију 3- 18.07.2018. године  

12. Основни подаци о добављачима: 

           Партија 1 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

објекту, процењена вредност 350.000,00 динара без ПДВ-а, понуђачу 

ТERMOPLUS d.o.o., ул. Боже Јанковића бр.46, из Београда, у износу од  

347.000,00 без ПДВ-а. 

            Партија 2 - Сервисирање и отклањање кварова система вентилације у 

гаражи, процењена вредност 150.000,00 динара без ПДВ-а, понуђачу POMEC doo 

Beograd, улица Јована Рајића 5д, у износу од 136.000,00 динара без ПДВ-а. 

            Партија 3 - Сервисирање и отклањање кварова система климатизације, 

процењена вредност 400.000,00 динара без ПДВ-а, понуђачу STEELSOFT doo 

Beograd, улица Ауто-пут за Нови Сад 71, у износу од  358.764,00 динара без 

ПДВ-а. 

13. Период важења уговора: годину дана. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: у писаној форми уз 

обострану сагласност. 

 

 

 

 

 

   Koмисија 


