
На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

        

н а р у ч и л а ц 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, 

ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 3, 

 Партија 1. - Одржавање персоналних рачунара  

                       Партија 3. - Одржавање штампача 

ЈН ОП 35/2018 
 
 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  услуге 

За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке): услуге-одржавања рачунарске опреме, обликоване по партијама од 1 

до 3, и то за: 

Партију 1. Одржавање персоналних рачунара 

ОРН: 72611000 – услуге техничке рачунарске подршке 

Партију 3. Одржавање штампача 

ОРН: 72611000 – услуге техничке рачунарске подршке 

   

 

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:  / 

Уговорена вредност за Партију 1 : 898.390,50 динара без пдв 

Уговорена вредност за Партију 3 : 185.450,00 без пдв , а највише до 900.000,00 

динара без пдв 

 

Критеријум за доделу уговора за партију 1 - Одржавање персоналних 

рачунара : 

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: економски 

најповољнија понуда . 

Елементи критеријума на основу којих  се вршило оцењивање и рангирање су: 

Цена (Ц) ...................................................................................... 90 пондера 

Софтвер (апликација) за хелп деск (ХД) ....................................... 10 пондера 

 _______________________________________________________________________  



Укупно: ............................................................................................... 100 пондера 

 

Критеријум за доделу уговора за партију 3 - Одржавање штампача : 

Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је: економски 

најповољнија понуда . 

Елементи критеријума на основу којих  се вршило оцењивање и рангирање су: 

Цена (Ц) ...................................................................................... 90 пондера 

Софтвер (апликација) за хелп деск (ХД) ....................................... 10 пондера 

 _______________________________________________________________________  

Укупно: ............................................................................................... 100 пондера 

 

 

Број примљених понуда за партију 1 : укупно су  примљене две понуде. 

Број примљених понуда за партију 3 : укупно су  примљене две понуде. 

 

           Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 1:  

- највиша понуђена цена    977.841,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    898.390,50 динара без ПДВ 

 

           Највиша и најнижа понуђена цена за Партију 3:  

- највиша понуђена цена    644.804,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    185.450,00 динара без ПДВ 

 

          Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 1: 

- највиша понуђена цена    898.390,50 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    898.390,50 динара без ПДВ 

          Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда за Партију 3: 

- највиша понуђена цена    644.804,00 динара без ПДВ 

- најнижа понуђена цена    185.450,00 динара без ПДВ 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Партија 1 

Понуђач је понуду дао самостално. 

Партија 3 

Понуђач је понуду дао самостално. 

Датум доношења одлуке о додели уговора 15.10.2018.године 

Датум закључења уговора за Партију 1:  05.11.2018. године 

Датум закључења уговора за Партију 3:  07.11.2018. године 

Основни подаци о добављачу за Партију 1: 

1. Скраћено пословно име 
АТ ADVANCED TEHNOLOGIES DOO 

 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место:  
 

Улица: 
Динка Шимуновића  

Петроварадин 

Број: 

  15 

Спрат/стан:  

       / 



Адреса за пријем електронске поште: office@atadv.net  

Матични број: 20121335 

ПИБ: 104227448 

Основни подаци о добављачу за Партију 3: 

1. Скраћено пословно име 
LIVE COMPANY SERVIS DOO 

  

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Сад 

Место:  
Нови Сад 

Улица: 

Васе Стајића 

Нови Сад 

Број: 

  

24/4 

Спрат/стан:  

       4 

Адреса за пријем електронске поште: office.ns@printerking.rs  

Матични број: 20466421 

ПИБ: 105819183 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

 

Остале информације: / 

 


