
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке добара – централна 

рачунарска опрема - оптимизација Vsan сториџа (ред. бр. ЈНОП 13/2019) и закљученог 

уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, 

Булевар Михајла Пупина бр.16  о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

 – ЦЕНТРАЛНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - ОПТИМАЛИЗАЦИЈА Vsan СТОРИЏА 

РЕД. БР. ЈНОП 13/2019 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Добра 

  

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су добра – централна рачунарска опрема - оптимизација Vsan 

сториџа (ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 30211200-3 - главни (мејнфрејм) 

хардвер). 
  

Уговорена вредност: 6.000.000,00 динара без ПДВ 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена 

  

Број примљених понуда: Примљена је укупно 1 понуда 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 5.992.701,00 дин без ПДВ  

  

- Најнижа 5.992.701,00 дин без ПДВ  

 

Понуђена цена код 

прихватљивих понуда:  

- Највиша 5.992.701,00 дин без ПДВ  

  

- Најнижа 5.992.701,00 дин без ПДВ  

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 

понуду 

 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

06.05.2019. године 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Датум закључења уговора: 20.05.2019. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Скраћено пословно име 
„BRAINEERING IT SOLUTIONS“ ДОО 

БЕОГРАД 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Чукарица 

Место:  
Београд 

Улица: 

Жарковачка  

Број: 

21г 

Спрат/стан: 

/ 

Адреса за пријем електронске поште: office@braineering.rs  

Матични број: 21090174 

ПИБ: 108901241 

Уписан у Регистар понуђача ДА 
 

 

Период важења уговора:  

Одређено време, до обостраног извршења 

уговорних обавеза, при чему је рок за 
испоруку, инсталацију и имплементацију 

система 70 (седамдесет) календарских дана 

од дана закључења уговора 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

 

mailto:office@braineering.rs

