
 

 
 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, Др Александра Костића бр.9 
                   

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

(''Службени гласник РС'' број 124/12), 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: добра 

 
Опис предмета: Рачунске машине ЈНМВ 18/2019 

 
Ознака из општег речника набавка: 30141000 - машине за рачунање 

 

Уговорена вредност: 2.000.000,00 без ПДВ; 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда 

 

Број примљених понуда: 1 (једна) 
 

Највише и најниже понуђена цена: 
ПНП ДОО, Београд, укупна цена 1.733.500,00 динара без ПДВ, 

Ивађо доо, Београд, укупна цена 1.552.113,00 динара без ПДВ; 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Ивађо доо, Београд, цена за рачунску машину са 12 места 7.911,00 динара без ПДВ односно 35 
пондера, брзина штампе за рачунску машину са 12 места 4,1 лин/сек односно 10 пондера, гарантни 

рок 3 године односно 5 пондера, цена за рачунску машину са 14 места 9.950,00 динара без ПДВ 

односно 35 пондера, брзина штампе за рачунску машину са 14 места 3,5 лин/сек односно 5 пондера, 
гарантни рок 3 године односно 5 пондера, укупно 95 пондера; 

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

 

http://www.pio.rs/


 

 

 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.11.2019. године 
 

Датум закључења уговора: 4.12.2019. године 

 
Основни подаци о добављачу:  

PREDUZEĆE IVAĐO ZA POSREDOVANJE I PROMET DOO, BEOGRAD (ZEMUN), Стевана Марковића, бр.8,  
Београд, ПИБ: 100011436, матични број: 06882641; 

 
Период важења уговора: на период до годину дана, односно уколико се предвиђена средства 

овим Уговором утроше пре истека рока, Уговор престаје да важи утрошком тих средстава; 

 
Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

 

9.12.2019. године 

 


