
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује, дана 09. марта 2022. године 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуга одржавања са резервним деловима телефонске централе и 

телефонских инсталација 

 

 

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак 

прикупљања понуда за услуге одржавања са резервним деловима телефонске централе и 

телефонских инсталација. 

 
Предмет и опис услуге 

 

Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) има потребу за ангажовањем физичког 

или правног лица ради одржавања телефонске централе Panasonic KX-TDA 200, телефонских 

апарата, факсова и кућне телефонске инсталације.  

 

Понуђач треба да:  

 прати рад телефонске централе; 

 најмање једном месечно изврши превентивни преглед телефонске централе и кућне 

телефонске инсталације; 

 отклони пријављени квар на централи, телефонским апаратима, факсовима или кућној 

телефонској инсталацији у најкраћем року; 

 електронским путем прима налоге у случају квара, а у хитним ситуацијама и путем телефона, с 

тим да би наручилац у року од два дана доставио и електронску пријаву квара. 

 

Посебни услови 

 

Понуђач треба да буде физичко или правно лице са искуством у пружању услуга одржавања 

телефонске централе. 

 

У случају прихватања понуде, уговор се закључује на период од три године, и то по јединичним 

ценама које буду дате у понуди. 

 

Буџет за пружање услуга 

 

Максимални износ средстава намењен за плаћање услуге на годишњем нивоу износи 150.000,00 

динара без ПДВ-а, односно 180.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 



 

 

 
Критеријум за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене 

тражених услуга. 

 

 

Начин и рок подношења понуда 

 

Како би Агенција могла да сагледа квалификованост понуђача, неопходно је да понуда садржи 

следеће: 

 кратка радна биографија (за физичко лице), 

 кратак профил фирме (за правна лица),  

 референтна листа субјеката са којима је понуђач сарађивао, односно још увек сарађује, 

 други подаци који могу бити од значаја за доношење одлуке. 

 

Понуђач је дужан да достави понуду за: 

 

Р.б. Опис услуге 

Једница мере 

са оквирном 

количином 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

1. Месечно одржавање телефонске 

централе  
1   

2. Радни сат техничара на терену  5 часова   

3. Дужни метар кабла PGA4  40 метара   

4. Конектор RJ11  20 комада   

УКУПНА ЦЕНА: 
  

 

У табели су за поједине услуге исказане oквирне количине, у циљу упоређивања понуда, док ће 

стварне количине бити реализоване у складу са реалним и конкретним потребама Наручиоца. 

 

Табела се попуњава тако што се наведу јединичне цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом а затим се у 

укупну цену унесе збир производа оквирних количина и јединичних цена. 

 

 

Понуде се достављају електронском поштом на: 

predrag.milosevic@aod.rs; milos.lazarevic@aod.rs; suzana.dujkovic@aod.rs 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда је среда, 16. март. 2022. године, до 12:00 часова. 
 

 

Контакт подаци: Предраг Милошевић, тел. 011/2075-159; Милош Лазаревић, тел. 011/2075-170; 

Сузана Дујковић, тел. 011/2075-167 
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