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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40491-45/2014 
Датум: 13.06.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
рачунарске опреме, број 14/14 

 

 

Предмет набавке: 

Набавка рачунарске опреме. 
Шифра из Општег речника набавки: 48820000 - сервери 
 
30214000 - радне станице 
 
30232110 - ласерски штампачи 
 
30172000 – машине за штампање идентификационих картица 

 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
 
Партија број 1. - Добављач ''SAGA''  д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Београд, 

матични број: 17493647, ПИБ број: 100394832, уговорена вредност 10.888.543,51 динара 

без пореза на додату вредност; 
Партија број 2. - Добављач ''SAGA''  д.о.о., ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Београд, 

матични број: 17493647, ПИБ број: 100394832, уговорена вредност 6.995.888,86 динара без 

пореза на додату вредност. 
Партија број 3. – Добављач П.Д. ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр. 9, 
11000 Београд, матични број: 20362472, ПИБ број: 05362637, уговорена вредност 
15.230.234,00 динара без пореза на додату вредност. 

 
Критеријум за доделу уговора 

Најнижа укупна понуђена цена по партији. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку, примљено је укупно 7 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
Партија  број 1: 

 Понуђач ''SAGA''  д.о.о.,, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Београд, понудио је 
цену у износу од 10.888.543,51 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача 
представља једину понуђену цену). 
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Партија број 2: 

 Понуђач ''INFORMATIKA'' а.д., Ул. Јеврејска бр. 32, 11158 Београд, понудио је цену у 
износу од 7.227.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена). 

 Заједничка понуда ''KING ICT''  д.о.о., ул. Вилине воде бб, 11000 Београд и 
''TELEGROUP'' д.о.о., ул. Светозара Милетића бр. 9а, 11000 Београд, понудио је 
цену у износу од 6.720.670,00 динара без ПДВ-а (најнижа понуђена цена). 
 

Партија  број 3: 

 Понуђач ''LAPTOP CENTAR'' д.о.о., ул. Теразије бр. 43, 11000 Београд, понудио је 
цену у износу од 17.609.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена). 

 Понуђач П.Д. ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр. 9, 11000 
Београд, понудио је цену у износу од 15.230.234,00 динара без ПДВ-а (најнижа 
понуђена цена). 

 
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
Партија  број 1: 

 Понуђач ''SAGA''  д.о.о.,, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Београд, понудио је 
цену у износу од 10.888.543,51 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је оцењена 
као једина прихватљива тако да његова цена представља једину понуђену цену код 
прихватљивих понуда). 

 
Партија  број 2: 

 Понуђач ''SAGA''  д.о.о.,, ул. Милентија Поповића бр. 9, 11070 Београд, понудио је 
цену у износу од 6.995.888,86 динара без ПДВ-а (понуда овог понуђача је оцењена 
као једина прихватљива тако да његова цена представља једину понуђену цену код 
прихватљивих понуда). 

 
Партија  број 3: 

 Понуђач П.Д. ''AIGO BUSINESS SYSTEM'' д.о.о., ул. Синђелићева бр. 9, 11000 
Београд, понудио је цену у износу од 15.230.234,00 динара без ПДВ-а (понуда овог 
понуђача је оцењена као једина прихватљива тако да његова цена представља 
једину понуђену цену код прихватљивих понуда). 
 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметна добра испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
22.05.2014. 
 
Датум закључивања уговора: 
10.06. - 13.06.2014. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност испоручених добара не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
 
 

          Директор   
    Синиша Надбантић 


