
                      
  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

     Број: 404-00-47-15/18-001-008 

           01.03.2018. године 

      Поп Лукина 7-9  

        Б е о г р а д 

 

 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује:               

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за трезор, 

Београд, Поп Лукина 7-9,  www.trezor.gov.rs; 

Врста наручиоца: орган државне управе; 

Предмет набавке: услуге - одржавање и поправка лифтова, ротационих, клизних и сегментних врата 

у поступку јавне набавке мале вредности, број 3/2018; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50750000 - Услуге одржавања лифтова; 

Уговорена вредност: 2.500.000,00 динара без ПДВ-a; 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда; 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда;  

Највиша и најнижа понуђена цена: Укупна цена за редован годишњи технички преглед лифтова 

износи 30.000,00 динара, без ПДВ-а; Укупна цена одржавања лифтова (месечна) за годину дана 

износи 900.000,00 динара, без ПДВ-а; Укупна јединична цена резервних делова са уградњом за 

поправку лифтова, по позиву, износи 1.269.030,00 динара, без ПДВ-а, односно 1.522.836,00 динара са 

ПДВ-ом; Цена радног сата за поправке лифтова - уградњу резервних делова који нису на списку 

резервних делова и за поправке без замене резервних делова износи 3.000,00 динара, без ПДВ-а, 

односно 3.600,00 динара са ПДВ-ом; Укупна јединична цена резервних делова са уградњом за 

поправку ротационих, клизних и сегментних врата, по позиву, износи 287.400,00 динара, без ПДВ-а, 

односно 344.880,00 динара, са ПДВ-ом; Цена радног сата за поправке ротационих, клизних и 

сегментних врата - уградњу резервних делова који нису на списку резервних делова и за поправке 

без замене резервних делова, износи 3.500,00 динара без ПДВ-а, односно 4.200,00 динара са ПДВ-ом; 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач не извршава уговор 

са подизвођачем; 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.02.2018. године; 

Датум закључења уговора: 23.02.2018. године код Наручиоца и 26.02.2018. године код Пружаоца 

услуга; 

Основни подаци о Добављачу: ,,MONT-LIFT“ d.o.o, Beograd, Боже Бауцала бр. 7, Београд, матични 

број: 17591959, ПИБ: 103648338, ,,ZIM ELEVATOR“ d.o.o, Beograd, 16. oктобра бр. 23, Београд, 

матични број: 17403591, ПИБ: 101718242 и „OPERATIVNI INŽENJERING PLUS“ d.o.o, Novi 

Beograd, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 177/14, Београд, матични број: 20995211, ПИБ: 

108415314, коју према Споразуму о заједничком наступу којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке од 12.02.2018. године, заступа 

,,MONT-LIFT“ d.o.o, Beograd; 

Период важења уговора: 1 (једна) година; 

Околности које представљају основ за измену уговора: нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 

http://www.trezor.gov.rs/

