ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста Наручиоца:
Посебна организација државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке мале вредности услуге
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су 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) (ЈН 6/2019)
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки – 500000000.
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума - „Најнижа
понуђена цена“, а на основу следећих цена (подкритеријума):
Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети применом критеријума - „Најнижа
понуђена цена“, а на основу следећих цена (подкритеријума):
1. Цена за месечни сервис клима система по норма сату:
1) Клима систем (UNIFLAIR -2 ком), каналски клима систем MIDEA (1 ком) и каналски
клима систем SAMSUNG (1 ком) у старој серверској сали у седишту РГЗ-а
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 MIDEA (1 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 MIDEA (1 ком) и каналски
клима систем SAMSUNG (1 ком) у старој серверској сали у седишту РГЗ-а
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 MIDEA (1 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 MIDEA (1 ком) и каналски
клима систем SAMSUNG (1 ком) у старој серверској сали у седишту РГЗ-а
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 MIDEA (1 ком) у серверској сали у пословним просторијама
Београд, у улици 27. март 43-45
4. Цена за услугу редовног одржавања 9 InRow јединица (6 InRow јединица типа APC
InRow RC cooling system и 3 InRow јединице типа APC InRow ACRD 101 cooling system),
по норма сату и
5. Цена за услугу одржавања расхладних агрегата чилера ( Emerson SLH00870 и
UNIFLAIR ERAF 0922A), по норма сату.
Најповољнија понуда одредиће се сабирањем сваке појединачне цене услуге по
норма сату без обрачунатог ПДВ-а, и то тако што ће као најповољнија бити изабрана
понуда са најнижом укупном ценом без обрачунатог ПДВ-а.
.У случају да после стручне оцене понуда две исправне и самосталне понуде остваре једнак
највиши број бодова, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који је понудио
краћи рок извршења услуге. У случају истог рока извршења услуге, а уколико понуде буду исте
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по свим поменутим критеријумима, најповољнијом ће се сматрати понуда оног понуђачаима
који је понудио дужи рок плаћања.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за
јавне набавке.
8.Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 04.03.2019. године, до 1200 часова.
9.Место, време и начин отварања понуда:
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе
Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 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) (ЈН 6/2019) - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
04.03.2019. године, до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 04.03.2019. године, у 1230 часова, на првом спрату,
канцеларија број 126.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено
пуномоћје, потписано од стране одговорног лица Понуђача.
11. Рок за доношење одлуке:
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 10 дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт:
Биљана Стошић, дипломирани економиста, e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs
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