Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-587-2/18-001-008
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Београд
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 закљученoм уговору на основу оквирног споразума за Партију 24
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 одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача;
Управа за заједничке послове је спровела отворени поступак централизоване јавне набавке
број 10/2017, чији је предмет услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и
штампача, ради закључења оквирног споразума са једним Добављачем на период од две
године;
Назив и ознака из општег речника набавке: Одржавање и поправка рачунарске опреме –
50312000-5; Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре,
канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизеалну опрему 50300000-8;
Уговорена вредност: 12.000.000,00 динара, без ПДВ-а;
Критеријум за доделу уговора: „економски најповољнија понуда“;
Број примљених понуда: 1 понуда;
Највиша и најнижа понуђена цена: цена услуга за одржавање опреме I категорије се
исказује паушално на месечном нивоу и износи 749.000,00 динара, без ПДВ-а; Цену услуга
за одржавање опреме II категорије се исказује кроз цену једне интервенције (по позиву) која
износи 23.400,00 динара, без ПДВ-а:
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Добављач не
извршава уговор са подизвођачем;
Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 13.09.2017. године;
Датум закључења уговора: 08.10.2018. године, код Наручиоца и 10.10.2018. године, код
Даваоца услуге;
Основни подаци о добављачу: Saga d.o.o, Beograd, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а,
Београд, ПИБ: 100394832, матични број: 17493647;
Период важења уговора: 1 (једна ) година;
Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може на основу члана
115. Закона о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности
закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

