
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

О ЈН 
„Одржавање стандардне информатичке опреме“ број 89/16 ЈНМВ- Партија 1: 

Одржавање колор фотокопир апарата и мултифункцијских уређаја марке Кyocera 

 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста предмета: Услуге 

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

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 

Опис предмета јавне набавке: 
  
Одржавање стандардне информатичке опреме - Предвиђено је одржавање: штампача, 
фотокопира, мултифункцијских уређаја, бар-код штампача и штампача идентификационих 
картица; 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

   
- 50312600 - Одржавање и поправка опреме за информационе технологије, 
- 50323000 - Одржавање и поправка периферних рачунарских уређаја, 
- 50313200 - Услуге одржавање фотокопирних уређаја, 

50312000 - Одржавање и поправка рачунарске опреме 

Уговорена вредност: на орјентациони износ до  1.500.000,00 динара без ПДВ-a.  

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.  

Број примљених понуда: 1 

     - Највиша: 5.480.512,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена: 

     -Најнижа: 5.480.512,00 динара без ПДВ-а. 

 

     - Највиша: 5.480.512,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђена цена код прихватљивих понуда: 



     - Најнижа: 5.480.512,00 динара без ПДВ-а. 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2017. 

Датум закључења уговора: 29.06.2017.  

Основни подаци о добављачу: Група понуђача:   Облак технологије д.о.о. Београд,Земун, 
Цара Душана 212, Београд, Земун, мат.бр.: 17574035, ПИБ: 103551303 

-„Nepo system“ д.о.о., Београд, Цара Душана 266, Београд Земун, мат.бр.: 20586362, ПИБ: 
106367451 

-„Malex-City Copy Service“ д.о.о. Београд, Мије Ковачевића 10, Београд, мат.бр.: 07534736, 
ПИБ: 100206156 

Период важења уговора: Годину дана или до искоришћења уговорених средстава у 

зависности од тога који ће се услов први остварити. 

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: Са изабраним понуђачем закључен је уговор о јавној набавци на 
износ процењене вредности јавне набавке (1.500.000,00 динара без ПДВ), а по 
јединичним ценама датим у понуди. 


