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Н А Р У Ч И Л А Ц 
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад 
                              Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 
објављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ЈЕДНОГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА ТИПА RACК SERVER DELLTM 

POWEREDGETM R710, СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ, 

ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 4. И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – Услуга одржавање софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и 
виртуелне машине     

  
ЈН   5/2015 

 

Назив, aдреса и интернет страница наручиоца: 

Република Србија,  Аутономна покрајина Војводина  - Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 
Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

За добра и услуге (опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке): 
УСЛУГЕ ЈЕДНОГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACК SERVER DELLTM POWEREDGETM R710, И 
СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ,  назив и ознака из Општег речника 
набавке: услуге одржавања и поправка опреме за информационе технологије – 50312600, обликоване 
у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то: 

Партија 1 –  Услуга одржавање софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и виртуелне машине  
услуге одржавања и поправка опреме за информационе технологије – 50312600  
Партија 2 –  Услуга одржавање сервера и система за архивирање и складиштење података     
услуге одржавања и поправка опреме за информационе технологије – 50312600 
Партија 3 –  Услуга одржавање остале опреме (firewall)     
услуге одржавања и поправка опреме за информационе технологије –  503150312600 
Партија 4 –  Услуга одржавање остале опреме (UPS)      
услуге одржавања и поправка опреме за информационе технологије – 503150312600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: / 

Уговорена вредност: 350.000,00    динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку за обе  партије је: најнижа понуђена 
цена. 

Број примљених понуда: примљенa je једна понуда; 

 Највиша и најнижа понуђена цена:   
- највиша понуђена цена:     350.000,00     динара без ПДВ 
- најнижа понуђена цена:     350.000,00     динара без ПДВ 

  

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


 Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 
   
- највиша понуђена цена :      350.000,00     динара без ПДВ 
- најнижа понуђена цена :      350.000,00     динара без ПДВ 

 

 

    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач  je понудu даo 
самостално. 

 Датум доношења одлуке о додели уговора:  16.04.2014. године 

  

 

 

Датум закључења уговора:  

2 8 . 0 4 . 2 0 1 5 .  г о д и н е  

   

 

 

 

 

 

Д 

 Основни подаци о добављачу:     

 Пословно име: Е-Smart Systems д.о.о. Београд   

Седиште: Београд, Кнеза Вишеслава 70а 

Матични број: 17247565 

ПИБ: 101833141 

Законски заступник: Срећко Атанасковић 

 Славољуб Качаревић 

 

 

  Период важења уговора:   
Уговор се закључује на одређено време, до 31.12.2015. године  

Околности које представљају основ за измену уговора: / 

Остале информације: / 

 
 

 


