МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26
На основу члана 57. ст. 1 и основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство трговине, туризма
и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница
наручиоца

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца

Oрган државне управе

Врста предмета

Добра
Отворени поступак јавне набавке – Набавка информационо

Основна обележја
добара, назив и ознака
из општег речника
набавки

Уговорена вредност
Критеријум за доделу
Уговора
Број примљених
понуда
Понуђена цена
Понуђена цена код
прихватљивих понуда
Датум доношења
одлуке о додели
Уговора
Датум закључења
Уговора
Основни подаци о
добављачу

комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по
партијама), Партија 2 – Изградња бежичних локалних
рачунарских мрежа у школама, број ЈН О-13/2018.
Назив и ознака из општег речника набавки:
32524000 – Телекомуникациони системи;
32400000 – Мреже;
45315600 – Радови на нисконапонским инсталацијама.
150.833.333,33 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена
1
150.833.333,33 динара без ПДВ-а;
150.833.333,33 динара без ПДВ-а;
08.06.2018. године
21.06.2018. године
,,Asseco SEE“ d.o.o. Beograd, из Београд, улица
Булевар Милутина Миланковића бр. 19г, ПИБ: 100389094,
матични број 07432461, које заступа Дејан Ђокић, директор
и Милош Матовић, директор, носилац посла;
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,,MDS Informatički inženjering“ d.o.o. Beograd, из
Београда, улица Булевар Милутина Миланковића бр. 7д,
ПИБ: 103312371, матични број 17541447, које заступа
Мирољуб Јововић, директор, а који наступа као а) члан
групе понуђача;
,,Sky technologies“ d.o.o. Beograd, из Београда,
улица Јоза Лауренчића бр. 5, ПИБ: 103290147, матични број
17539680, које заступа Слободан Лежаја, директор, а који
наступа као а) члан групе понуђача,
,,Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u
Beogradu“ d.o.o. Beograd, из Београда, улица Булевар
краља Александра бр. 73, ПИБ: 104385708, матични број
20146125, које заступа др Милица Ђурић-Јовичић, в.д.
директора, а који наступа као а) члан групе понуђача,

Период важења
Уговора

,,Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet“
из Београда, улица Булевар краља Александра бр. 73, ПИБ:
100206130, матични број 07032498, које заступа в.д. декана
Проф. др Мило Томашевић и др Горан Квашчев, а који
наступа као а) члан групе понуђача,
(у даљем тексту: Добављач).
Уговор важи до истека рока за извршење обавеза
од стране Добављача и то 15 (петнаест) месеци од дана
закључења овог уговора..
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