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             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ -   

Одржавање електро енергетске и клима опреме у серверским салама у 
Седишту Републичког геодетског завода, сервер сали у пословним просторијама 

РГЗ-а - Београд (27. март 43-45) и у сервер сали у објекту ,,ГРМЕЧ" (Одељење 
архива у улици Аутопут број 20) (ЈАВНА НАБАВКА 9/2020) 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, 
Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39. 

2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: Предмет јавне набавке је Одржавање електро енергетске и 
клима опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског 
завода, сервер сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27. 
март 43-45) и у сервер сали у објекту ,,ГРМЕЧ" (Одељење архива у 
улици Аутопут број 20). Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге 
одржавања и поправки - 5000000. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из 
општег речника набавке: /. 

5. Уговорена вредност: 1.000.000,00, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: ,,Најнижа понуђена цена". 

7. Број примљених понуда: 1. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Редни 

број 
Назив 

Цена, без 

ПДВ-а,  

у динарима, 

по норма сату 

 Цена, са 

ПДВ-ом,  

у динарима, 

по норма 

сату 

1. 

Цена за месечни сервис клима система по 

норма сату:  

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

 3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

 

5.500,00 6.600,00 

2. 

Цена за периодични сервис клима система по 

норма сату:  

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

5.500,00 6.600,00 
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систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

 

3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

 

3. 

Цена за (хитне) интервенције клима система 

по позиву по норма сату:  

 

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

7.930,00 9.516,00 

4. 

Цена за услугу редовног одржавања 9 InRow 

јединица по норма сату: 

-6 InRow јединица типа APC InRow RC cooling 

system; 

- 3 InRow јединице типа APC InRow  ACRD 101 

cooling system  

5.500,00 6.600,00 

5. 

Цена за услугу одржавања расхладног агрегата 

чилер, тип:Emerson SLH00870 NETWORK 

POWER и UNIFLAIR ERAF 0922A по норма 

сату 

 

6.950,00 8.340,00 

 

Укупна цена по норма сату (1.+2.+3.+4.+5.) 

 

31.380,00 37.656,00 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Редни 

број 
Назив 

Цена, без 

ПДВ-а,  

у динарима, 

по норма сату 

 Цена, са 

ПДВ-ом,  

у динарима, 

по норма 

сату 

1. 

Цена за месечни сервис клима система по 

норма сату:  

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

5.500,00 6.600,00 
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клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

 3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

 

2. 

Цена за периодични сервис клима система по 

норма сату:  

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

 

3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

 

5.500,00 6.600,00 

3. 

Цена за (хитне) интервенције клима система 

по позиву по норма сату:  

 

 

1) Клима систем UNIFLAIR (2 ком), каналски 

клима систем LG (1 ком) и каналски клима 

систем SAMSUNG (1 ком) и каналски клима 

систем MIDEA (1 ком)  у старој серверској сали 

у седишту РГЗ 

2) VRF клима система LG (2 спољашње и 6 

унутрашњих) и каналски клима систем LG (1 

спољашња и 1 унутрашња) у пословном 

простору Дигиталног архива у седишту РГЗ 

3)Каналски клима систем  LG (2 ком) у 

серверској сали у пословним просторијама РГЗ-

а - Београд, у улици 27. март 43-45 

7.930,00 9.516,00 

4. 

Цена за услугу редовног одржавања 9 InRow 

јединица по норма сату: 

-6 InRow јединица типа APC InRow RC cooling 

system; 

- 3 InRow јединице типа APC InRow  ACRD 101 

cooling system  

5.500,00 6.600,00 

5. 
Цена за услугу одржавања расхладног агрегата 

чилер, тип:Emerson SLH00870 NETWORK 
6.950,00 8.340,00 
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POWER и UNIFLAIR ERAF 0922A по норма 

сату 

 

 

Укупна цена по норма сату (1.+2.+3.+4.+5.) 

 

31.380,00 37.656,00 

 

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

11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.05.2020. године. 

12. Датум закључења уговора: 12.06.2020. године.  

13. Основни подаци о добављачу: 

Назив и адреса 
Матични 

број 
ПИБ Прокуриста 

ЕНЕЛ ПС ДОО НОВИ БЕОГРАД, 

11070 Нови Београд, Зеленгорска 1г 
17358430 100822561 

Љубомир 

Милановић 

 

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или 
до утрошка новчаних средстава. 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  


