
                    

         Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  

Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

   Број: 404-00-240-25/20-001-008 

   24. август 2020. године 

          Поп Лукина 7-9 

            Б е о г р а д 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор 

Београд, Поп Лукина 7-9 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору у отвореном поступку 

(за партију I) 

 

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: Предмет јавне набавке ОП број 24/2020, су услуге – Одржавање хардвера и 

софтверских алата, по партијама. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања и 

поправке– 50000000; Услуге одржавања и поправке софтвера -72267000.  

Уговорена вредност за партију I - Услуга одржавања софтверских алата и алата за мониторинг и 

заштиту износи 22.650.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“, за све партије. 

Број примљених понуда: 5 понудa (за сваку партију примљена је по једна понуда). 

Највиша и најнижа понуђена цена за партију I: 22.650.000,00 динара, без ПДВ-а. 

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

са подизвођачем. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 4. август 2020. године. 

Датум закључења уговора: 21. август 2020. године.  

Основни подаци о добављачу: група понуђача коју чине: NIL DATA COMMUNICATIONS DOO 

ул. Жоржа Клемансоа, бр. 18, Београд, матични број 20524103, ПИБ 106060793, Sistemi band d.o.o. 

Прве пруге бр. 1 локал 1, Београд, матични број: 20993898, ПИБ: 10840883 и Stimgrow d.o.o. Јурија 

Гагарина бр. 231 Београд, матични број: 21347540, ПИБ: 110413391 коју по Уговору о конзорцијуму 

бр. 24-7-2020 од 24. јула 2020. године пред Наручиоцем заступа NIL DATA COMMUNICATIONS 

DOO. 

Период важења уговора: Уговор сe примењује од 1. јануара 2021. године и важи годину дана.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене конкурсном 

документацијом. 


