
                         
    Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

   Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

       Број: 404-00-541-2/18-001-008  

             19.09.2018. 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 на основу оквирног споразума за партију 2 

 

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: набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност прелази износ 

од 500.000,00 динара), обликована у 7 партија;  

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак - централизована јавна набавка број 14/2018 

Врста предмета: добра 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000-1 Рачунарска опрема и материјал.  

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у отвореном поступку, ради 

закључивања оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од 1 (једне) 

године. 

Број партија 1: Партија 2 - Уређаји за штампање Тип 12 (мрежна црно-бела мултифункционална 

машина ласер А3 подна); 

Број примљених понуда: за партију 2 - 1 понуда;  

Број добављача са којим је споразум закључен: 1 добављач; 

Датум закључења оквирног споразума: 06.09.2018. године;  

Уговорена вредност за партију 2 износи 1.014.327,00 динара, без ПДВ-а; 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“; 

Највиша и најнижа понуђена цена износи 1.014.327,00 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: 16.08.2018. године; 

Датум закључења уговора: 11.09.2018. године код Наручиоца и 17.09.2018. године код Добављача; 

Основни подаци о добављачу: Група оонуђача: OBLAK TEHNOLOGIJE ДОО Београд - Земун, ул. 

Цара Душана бр. 212, ПИБ 103551303, матични број 17574035 и Привредно друштво за сервисирање 

информационе опреме NEPO SYSTEM ДОО Београд - Земун, ул. Цара Душана бр. 266, ПИБ 

106367451, матични број 20586362, коју заступа Лука Васић, директор OBLAK TEHNOLOGIJE ДОО 

Период важења уговора: Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и важи до 

15.12.2018. године. 

Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН 

након зaкључења појединачног уговора повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне 

вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 


