
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Др Александра Костића бр.9, Београд 
              
 
      

              На основу члана 55. став 1. тачка 8. и члана 116. став 1. Закона о jавним набавкама 

(''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
Назив наручиоца: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурaње 
 

Адреса наручиоца: Др Александра Костића бр.9, Београд 
 

Интернет страница наручиоца: www.pio.rs 
 

Врста наручиоца: Организација обавезног социјалног осигурања (остало) 

 
Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета:  

Одржавање централних система за климатизацију у РФ ПИО, ЈН 86/2019 Партија 5 - Одржавање 

централних система за климатизацију у РФ ПИО, у филијали РФ ПИО у Бору 
 

Ознака из општег речника набавка:  
50730000- Услуге поправке и одржавања расхладних група 
 

Уговорена вредност за партију 5: 350.000,00 динара без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора за партију 5: економски најповољнија понуда 

 

Број примљених понуда за партију 5: 2 (две) 
 

Највише и најниже понуђена цена за партију 5: 
Максител д.о.о. Београд, укупна цена одржавања 270.000,00 динара без ПДВ, цена сервисер сата 

0,01 динара без ПДВ, коефицијент услуге 1,00; 

Steelsoft д.о.о. Београд, укупна цена одржавања 133.240,00 динара без ПДВ, цена сервисер сата 
2.800,00 динара без ПДВ, коефицијент услуге 1,15; 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 5: 

Максител д.о.о. Београд, укупна цена одржавања 270.000,00 динара без ПДВ односно 29,61 

пондера, цена сервисер сата 0,01 динара без ПДВ односно 20 пондера, коефицијент услуге 1,00 
односно 20 пондера, укупно 69,61 пондера;  

Steelsoft д.о.о. Београд, укупна цена одржавања 133.240,00 динара без ПДВ односно 60 пондера, 
цена сервисер сата 2.800,00 динара без ПДВ односно 0 пондера, коефицијент услуге 1,15 односно 

17,39 пондера, укупно 77,39 пондера; 
 

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

 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.1.2020. године 

 

http://www.pio.rs/


 
 

 
 

Датум закључења уговора: 20.2.2020. године 
 

Основни подаци о добављачу:  

Steelsoft д.о.о. Аутопут за Нови Сад бр.71, Београд, ПИБ: 101669209, матични број: 06546668; 
 

Период важења уговора: на период до годину дана односно уколико се средства предвиђена 
Уговором утроше пре истека рока, Уговор престаје да важи утрошком тих средстава; 

 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

28.2.2020. године 


