
OБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста предмета: Услуге 

Опис услуге, назив и ознака 

из општег речника набавке 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за 

подношење понуда јавне набавке број 18/2019 (члан 35. 

став 1. тачка 1) 

Предмет јавне набавке je набавка услуга одржавања 

и отклањање кварова лифтовских постројења  

Назив и ознака из општег речника: 50750000-7 Услуге 

одржавања лифтова.  
 

Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија 1  - 
Одржавање лифтова са 

електромеханичким управљањем 

50750000-7 Услуге одржавања 

лифтова 

Партија 4 - 

Одржавање лифтова са 

микропроцесорским управљањем 

Клеман Гроси  

50750000-7 Услуге одржавања 

лифтова 

Партија 7 - 
Одржавање лифтовских платформи за 

инвалиде 

50750000-7 Услуге одржавања 

лифтова 

 

Партија:  
Партија 1 - Одржавање лифтова са електромеханичким 

управљањем 

Уговорена вредност:  
2.500.000,00 динара, што представља процењену вредност 

јавне набавке 

Критеријум за доделу 

уговора: 

Економски најповољнија понуда: 

Цена (Цена А = 35 бодова, Б = 25 бодова, В = 25 бодова, Г 

= 10 бодова) 

Време одзива за интервентно одржавање (у року до 

једног часа - 5 бодова, у року до једног часа и 30 минута - 3 

бода, у року до два часа - 1 бод и у року до три часа - 0 

бодова) 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена: 

Цена А = 1.974,000,00 

Цена Б = 733,000,00 

Цена В = 1,000,00 

Цена Г = 1,000,00 

Време одзива за интервентно одржавање до 1 часа 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 

Цена А = 1.974,000,00 

Цена Б = 733,000,00 

Цена В = 1,000,00 

Цена Г = 1,000,00 

Време одзива за интервентно одржавање до 1 часа 
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Датум доношења одлуке о 

додели уговора: 
12.03.2019. године 

Датум закључења уговора: 21.3.2019. године 

Основни подаци о добављачу: 

Предузеће за производњу, монтажу, ремонт и 

одржавање лифтова „КОСМАЈ ЛИФТОВИ“ д.о.о, 

Београд, Данијелова 32, ПИБ 100164555, матични 

број 06968376 

Период важења уговора: годину дана од дана закључења 

 


