
                                                                                    
МИНИСТАРСТВО  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

     

На основу чл. 55. став 1. тачка 8) и 116. став 1, а у складу са Прилогом 3 и Законом о 

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

 

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

ЗА ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП HP 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу:  

Република Србија – Министарство заштите животне средине  

Немањина 22-26, 11000 Београд 

            интернет страница: www.ekologija.gov.rs; 

 

2. Врста Наручиоца: Орган државне управе 

 

3. Врста предмета набавке: УСЛУГЕ 

 

4. Врста поступка јавне набавке:  
    Отворени поступак -централизована јавна набавка број 7/2020. 

       

        - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
  Предмет јавне набавке су услуге одржавања рачунарске опреме тип HP, за потребе 

Министарства заштите животне средине, у складу са Оквирним споразумом број 404-02-

731/2020-01 закљученог дана 15.05.2020. године. 

            

        - Назив и ознака из општег речника: 50312000-5 – Одржавање и поправка рачунарске 

опреме. 
 

     5. Основни подаци о Пружаоцу услуге и уговорена вредност: 

Група понуђача: Привредно дружтво AIGO BUSINESS SYSTEM д.о.о. Београд, 

Кнегиње Зорке25-27, ПИБ: 105362637, матични број: 20362472 и Приватно друштво са 

ограниченом одговорношћу за промет робе, услуга у земљи и иностранству SAGA 

д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а, ПИБ: 100394832, матични број: 17493647, коју 

заступа Милош Мирјанић, директор ,,AIGO BUSINESS SYSTEM“  

http://www.ekologija.gov.rs/


       Укупна вредност уговора износи 766.000,00 динара без обрачунатог пореза на додату 

вредност, односно 919.200,00 динара са обрачунатим порезом на додату вредност. 
       

6. Број партија: 21 (у поступку ЦЈН ) 

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

8. Број примљених понуда у отвореном поступку - ЦЈН 7/2020: у предметном поступку 

Тела за централизоване јавне набавке пристигла је једна (1) понуда. 

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: у предметном поступку 

Тело за централизоване јавне набавке је донело Одлуку о закључењу оквирног 

споразума 22.04.2020. године. 

10. Датум закључења уговора по оквирном споразуму: Уговор је закључен 

04.12.2020. године. 

     11. Период важења уговора: Уговор важи 12 месеци од дана закључења. 

 


