
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     На основу члана 55. став 1. тачка 8) и 116. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД  

Београд, Немањина 9 

Објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци Радних станица Тип 2 

- Партија 13 - 

 

1.  Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

         Назив наручиоца: Врховни касациони суд 

         Адреса наручиоца: Немањина 9, 11000 Београд 

         Интернет страница наручиоца: www.vk.sud.rs 

2.  Врста наручиоца: Правосуђе 

3. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак централизоване јавне набавке преко   

     Управе за заједничке послове републичких органа, ЦЈН број 2/2019 

4. Врста предмета: Добра 

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

    Предмет централизоване јавне набавке је набавка рачунарске опреме-хардвер (чија   

    појединачна вредност не прелази износ од 500.000 динара), обликована у 37 партија, 

    Партија 13 - Радне станице Тип 2, ОРН: 30214000-2 Радне станице 

6. Уговорена вредност: 456.225,00 динара без ПДВ-a, односно 547.470,00 са ПДВ-ом 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

8. Број примљених понуда: Управи за заједничке послове републичких органа пристигле су   

     две понуде за Партију 13 

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: у предметном поступку    

      Управа за заједничке послове републичких органа донела је Одлуку о закључењу   

      оквирног споразума 24.04.2019. године, на основу које је закључен Оквирни споразум о   

      набавци Радних станица Тип 2 - Партија 13, број 404-02-932/2019-01 од 23.05.2019. године 

10. Датум закључења уговора: Уговор за јавну набавку закључен је 04.12.2019. године  

11. Основни подаци о добављачу: Група понуђача „Comtrade System Integration“ d.o.o.   

      Beograd са седиштем у Београду, улица Савски насип 7, ПИБ 100181280, матични број   

      17335847 и Preduzeće za Informatiku, mikrografiju i Inženjering „Tehnicom Informatika”  

      d.o.o., са седиштем у Нишу, улица Булевар Светог цара Константина 80-86, ПИБ   

      100334655, матични број 07211112 

12. Период важења уговора: Уговор се примењује на период од годину дана, од дана   

      закључења 

 

   

                    
Република Србија 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 

          Су I-1 бр. 161/2019-1 

           12.12.2019. године 

Б е о г р а д 

http://www.vk.sud.rs/

