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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ – СЕРВИСИРАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЛАН МРЕЖА, МРЕЖНИХ КОМПОНЕНТИ И 
ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИКТ КОМПОНЕНТИ, СА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2019) 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, 
11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39. 

2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуге – Сервисирање и одржавање 
рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих 
ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. 
Назив и ознака из општег речника набавке: одржавање и поправка рачунарске 
опреме – 50312000. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 
набавке: /. 

5. Уговорена вредност: 8.500.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

7. Број примљених понуда: 1. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 

Цена норма сата: 1.500,00 динара Цена норма сата: 1.500,00 динара 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 

Цена норма сата: 1.500,00 динара Цена норма сата: 1.500,00 динара 

 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.  

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 16. април 2019.године. 

12. Датум закључења уговора: 8. мај 2019.године.  

13. Основни подаци о добављачу: 

Назив и адреса 
Матични 

број 
ПИБ 

Законски 
заступник 

Заједничка понуда: 
"ИМП РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ" д.о.о, 

11060 Београд, ул. Волгина бр.15 и 

17178318 
 

100008336 
 

Владимир 
Симеуновић 
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"S&T SERBIA" d.o.o, 11070 Нови Београд, 
ул. Ђорђа Станојевића бр.14 

17130846 100388421 Рајко Јовановић 

 

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до 
утрошка новчаних средстава. 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  

 


