
  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 15-43804 

Дана: 27.11.2015. године 

Београд, Краљице Ане бб 

 

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

124/12 и 14/2015)  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

у јавној набавци добара - опрема за ауто-сервис по партијама 

редни број набавке 46-1.1.12 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, Краљице 

Ане бб, БЕОГРАД, www.bia.gov.rs  

Врста наручиоца: орган државне управе  

  Врста и опис предмета набавке: добра - опрема за ауто-сервис по партијама: 

- партија 1. компресори за ваздух 

- партија 2. пнеуматски алат 

- партија 3. машине за балансирање, монтажу и демонтажу пнеуматика   

  Назив и ознака из општег речника набавки: 

опрема за балансирање точкова: 34324100 

компресори: 42123000 

делови и прибор за машине алатке: 42670000 

пнеуматски ручни алати: 42651000 

Уговорена вредност за партију 1: 202.104,00 динара без ПДВ-а  

Уговорена вредност за партију 2: 61.531,00 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност за партију 3: 420.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора за све партије: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда за партију 1: 5 

Број примљених понуда за партију 2: 2 

Број примљених понуда за партију 3: 2 

Највиша понуђена цена за партију 1: 318.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 1: 202.104,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: 290.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 1: 202.104,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена за партију 2: 95.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 2: 61.531,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2: 95.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 2: 61.531,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена за партију 3: 420.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена за партију 3: 384.000,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3: 420.000,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за партију 3: 420.000,00 динара без ПДВ-а 

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

Датум доношења одлуке о додели уговора за све партије: 23.10.2015. године  

Датум закључења уговора за партију 1: 16.11.2015. године  

  Добављач за партију 1: "TEHNOGAMA" д.о.о. Београд, Ослобођења број 28, ПИБ 105809980, 

матични број 20458895, број рачуна 285-2041000000198-45 код Sberbank 

Околности које представљају основ за измену уговора за партију 1: / 

Датум закључења уговора за партију 2: 19.11.2015. године 



  

  Добављач за партију 2: "DEMAX" д.о.о. Београд-Остружница, Гробљанска број 3, ПИБ 

101012958, матични број 06316280, број рачуна 160-125250-07 код Banca Intesa  

Околности које представљају основ за измену уговора за партију 2: / 

Датум закључења уговора за партију 3: 18.11.2015. године 

  Добављач за партију 3: "MARINKOVIĆ HOFMAN" д.о.о. Велика Моштаница, Десетог октобра 

број 3, ПИБ 101030495, матични број 07775911, број рачуна 220-21678-48 код Procredit banka 

Околности које представљају основ за измену уговора за партију 3: / 

 

 

за Безбедносно-информативну агенцију  

                                                                                                                          Снежана Радановић 


