
                                
 

                           Република Србија 

      ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

                    Су IV бр. 22-35/2017-13 

                     27.12.2017. године 

                          Б е о г р а д 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 ПАРТИЈA 2 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ШТАМПАЧА  

И  

ПАРТИЈA  3 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

 

Назив наручиоца: Други основни суд у Београду 

Адреса наручиоца: Катанићева 15, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.drugi.os.sud.rs  

Врста наручиоца: Правосуђе 

 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ 07/17 

 

Предмет јавне набавке: набавка услуга одржавања и поправке рачунара, штампача и  

биротехничке опреме за потребе Другог основног суда у Београду 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 50300000 – Услуге поправке, одржавања и 

сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и 

аудиовизуелну опрему 

 

Врста поступка јавне набавке - јавна набавка мале вредности обликована је у 3 партије 

 

Критеријум за доделу уговора за све три партије: најнижа понуђена цена.  

Напомена: За Партију 1 није достављена ниједна понуда. 

 

Елементи Партије 2: 

 

 Процењена вредност: 350.000,00 динара без ПДВ-а 

 Уговорена вредност:   144.500,00 динара без ПДВ-а, односно 173.400,00 са ПДВ-ом 

 Врста предмета: услуга 

 Број примљених понуда: 2 

 Понуђена цена:    - Највиша: 459.230,00 динара без ПДВ-а 

- Најнижа: 144.500,00 динара без ПДВ-а 

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2017. године. 

 Датум закључења уговора: 27.12.2017. године 

 Рок важења уговора: годину дана од дана потписивања 

 Основни подаци о добављачу:  „ОПТИКОН МБ“ д.о.о., ул. Михаила Богићевића број 

6, Београд , ПИБ: 104712194, матични број: 60424845 

 

 

http://www.drugi.os.sud.rs/


 

Елементи Партије 3: 

 

 Процењена вредност: 200.000,00 динара без ПДВ-а 

 Уговорена вредност:   20.400,00 динара без ПДВ-а, односно 24.480,00 са ПДВ-ом 

 Врста предмета: услуга 

 Број примљених понуда: 2 

 Понуђена цена:    - Највиша: 496.200,00 динара без ПДВ-а 

- Најнижа:  20.400,00 динара без ПДВ-а 

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2017. године. 

 Датум закључења уговора: 27.12.2017. године 

 Рок важења уговора: годину дана од дана потписивања 

 Основни подаци о добављачу:  „ОПТИКОН МБ“ д.о.о., ул. Михаила Богићевића број 

6, Београд , ПИБ: 104712194, матични број: 60424845 

 


