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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и 

68/15) Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 7/2016 

Партија бр. 29 

(интерни број: ЈН МВ 11/2016) 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине - 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.uzzpro.gov.rs  

Врста Наручиоца: Република Србија – Управа за заједничке послове републичких органа 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак централизоване јавне набавке  

Врста предмета јавне набавке:  Услуге 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања и поправке 

рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме. Назив и ознака из општег 

речника: Одржавање и поправка рачунарске опреме 50312000-5. Јавна набавка се спроводи 

као централизована јавна набавка у отвореном поступку, ради закључења оквирног 

споразума. Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од 2 године. У оквирном споразума је прецизирано да ће после 

закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за услугама које су 

предмет Оквирног споразума, Наручилац упутити позив Добављачу за закључење уговора. 

Интерни број јавне набавке: Набавка ЈНМВ 11/2016 предвиђена је Планом набавке за 2016. 

годину (позиција: 1.2.6) да се спроведе кроз централизоване јавне набавке  

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2016. 

годину (економска класификација 425200).  

Уговорена вредност набавке: 1.068.000,00 динара без ПДВ-а; 

Датум закључења уговора: 02. септембар 2016. године  

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: Друштво за пројектовање, информатички 

инжењеринг и консалтинг „BIT PROJEKT“ д.о.о, Београд, Цара Николаја II 21, ПИБ 

100430365, матични број 17054902 и „МДС ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Нови 

Београд, Милутина Миланковића 7д, ПИБ 103312371, матични број 17541447 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 12 (дванест) месеци. 

                                                                                

                                                                                      Комисија за јавну набавку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




