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На основу члана 55. став 1. тачка 8), 57. став 2., 116. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

                                                               о г л а ш а в а 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у  поступку јавне набавке отвореног поступка  

- Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања 

(по партијама), Партија 3 – Обнова АМРЕС дата центра,  

Број јавне набавке  ЈН О - 2/2019 

1. Наручилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 

Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе 

2. Предмет јавне набавке добара:  Набавка информационо комуникационе 

инфраструктуре за установе образовања (по партијама), Партија 3 –Обнова 

АМРЕС дата центра, број јавне набавке О-2/2019. 

3. Назив и ознака из општег речника набавке:  

4. 45000000 – Грађевински радови, 45315600 – Радови на нисконапонским 

инсталацијама; 

5. Процењена вредност јавне набавке: 10.000.000,00 динара без ПДВа; 

6. Уговорена вредност је 9.921.698,96  без ПДВ-а; 

7. Критеријум за доделу уговора:   
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Резервни елеметни критеријума: 

            У случају и истог понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем (Комисијским 

извлачењем цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству понуђача, о чему ће 

бити сачињен посебан записник).  

Број примљених понуда: 1 - заједничка. 

8. Укупна понуђена цена код понуде која је благовремена и  прихватљива:    

9.921.698,96 динара  без ПДВ-а. 

11.906.038,75 динара са ПДВ-ом. 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.02.2019. године.     

10. Датум закључења уговора: 14.03.2019. године. 

11. Основни подаци о добављачу: „ЕНЕЛ ПС д.о.о. Нови Београд“  из Београда, 

улица  Зеленгорска бр. 1 г, ПИБ: 100822561, матични број 17358430, које по 

Прокури бр. 2300 заступа Гордан Вујичић, прокуриста  (носилац групе 

понуђача) 

12. „TVI d.o.o. Beograd“, из Београда, улица Стојана Матића бр. 44/2, ПИБ: 

106707005, матични број 20663987, које заступа Милан Љубојевић, директор а 

који наступа као члан групе понуђача 

13. „FORING GROUP“ D.O.O. Beograd, из Београда, улица Булевар Михајла 

Пупина бр. 10ж/55, ПИБ: 103040546, матични број17493396, које заступа 

Владимир Стојковски, директор, а који наступа као члан групе понуђача. 

14. Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе 

уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења Извођача радова у посао.    

http://www.mtt.gov.rs/

