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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга  

 - одржавање серверске опреме у дата центрима судова и јавних тужилаштава - 

 редни број 17/2019 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, 

Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs.  

2. Врста наручиоца: Орган државне управе. 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет јавне набавке су услуге одржавања серверске опреме у судовима и јавним 

тужилаштвима, као и набавка новe опреме неопходне да би се проширили постојећи 

хардверски ресусрси и унапредила актуелна продукциона виртуелизациона платформа. 

Назив и ознака из општег речника набавки: Одржавање серверске опреме у 

правосудним дата центрима 50312000 –Одржавање и поправка  рачунарске опреме, 

72261000-Услуге софтверске подршке и 48800000- Информациони системи и сервери. 

4. Уговорена вредност: 34.992.000,00 динара без ПДВ-а. 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

6. Број примљених понуда: 1 (једна). 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: 34.992.000 динара без ПДВ-а је понуђена 

цена једине примљене понуде. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 34.992.000,00 

је понуђена цена једине прихватљиве понуде. 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач 

је наступио са подизвођачем за део предмета набавке сервисних интервенција на 

системима климатизације и непрекидног напајања и радова на енергетској мрежи, у 

проценту укупне вредности од 9 %. 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09. септембар 2019. године. 

11. Датум закључења уговора: 11. септембар 2019. године. 

12. Основни подаци о добављачу: групи понуђача чији је носилац Atos IT 

Solutions and Services DOO, са седиштем у Београду, ул. Данијела Лекића Шпанца 31,  

а члан групе понуђача АSSECO SEE d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, ул. 

Милутина Миланковића 19 г и који наступају са подизвођачем ENEL PS d.o.o. Нови 

Београд, са седиштем у Београду , ул. Зеленгорска 1 Г 

13. Период важења уговора: Дванаест месеци. 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: Виша сила.  

http://www.mpravde.gov.rs/

