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ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

за партију 2 –услуге одржавања и поправки хидрантске инсталације и  

мобилних уређаја за гашење пожара  

 

Назив наручиоца: Други основни суд у Београду 

Адреса наручиоца: Катанићева 15, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.drugi.os.sud.rs  

Врста наручиоца: Правосуђе 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ 04/20 

Предмет јавне набавке: набавка услуга одржавања и поправки инсталација за аутоматску дојаву 

и гашење пожара и противпожарне опреме у објекту правосудних органа у Улици Катанићева 

број 15 у Београду  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

ОРН: 50413200  – Услуге одржавања и поправке ватрагосне опреме 

Врста поступка јавне набавке - јавна набавка мале вредности обликована у 4 партије: 

Партија 1: Одржавање и поправка система за гашење пожара; 

Партија 2: Одржавање и поправка хидрантске инсталације и мобилних уређаја за гашење  

пожара; 

Партија 3: Одржавање и поправка паник расвете;   

Партија 4: Одржавање и поправка клапни отпорних на пожара. 

 

Процењена вредност јавне набавке: 1.280.000,00 динара без ПДВ-а; 

Процењена вредност по партијама: 

 Партија 1 – 1.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 Партија 2 –  90.000,00 динара без ПДВ-а; 

 Партија 3 –  90.000,00 динара без ПДВ-а; 

 Партија 4 –  100.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Критеријум за доделу уговора за све партије је економски најповољнија цена.  

 

Елементи Партије 2: 

 

 Процењена вредност: 90.000,00 динара без ПДВ-а; 

 Уговорена вредност:  90.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 108.000,00 динара са ПДВ-ом; 

 Врста предмета: услуге 

 Број примљених понуда: 2 

http://www.drugi.os.sud.rs/


 
 
 

 

 

 

 Ранг листа понуђача:  

- 94,00 пондера, 

- 65,83 пондера. 

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.07.2020. године. 

 Датум закључења уговора: 23.07.2020. године 

 Рок важења уговора: годину дана од дана потписивања односно до испуњења финансијског 

оквира набавке 

 Основни подаци о добављачу:„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ д.о.о., Нови Београд, Милутина 

Миланковића бр. 1, ПИБ: 100143422, матични број: 07790082 

 

 

 


