Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-1060/2022-08/6
Датум: 7. јун 2022. године
Макензијева 41
Београд

На основу чл. 105. став 1. тачка 6) и 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 91/19) објављује се
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Назив наручиоца
Државна ревизорска институција
Адреса наручиоца
Макензијева 41, Београд
ПИБ, матични број, НСТЈ
ПИБ 105225241, МБ 17699539, Београдска област
Интернет страница
www.dri.rs
наручиоца, електронска
nabavke@dri.rs
пошта, телефонски број
011/3042230
Врста наручиоца
државни орган
Тело за централизоване јавне набавке -Управа за заједничке
Набавку спровео
послове републичких органа
Врста поступка јавне
отворени поступак централизоване јавне набавке, ЦЈН 8/2021
набавке, ознака поступка
Врста предмета
услуге
услуге одржавања рачунарске опреме тип НР (само за опрему
Опис предмета набавке,
која није била предмет ЦЈН у 2020. години или је набављена у
назив и ознака из општег
2020. години), Партија 2
речника нaбавке
Канцеларијски материјал 50312000
Уговорена вредност

170.000,00 динара без ПДВ, односно 204.000,00 динара са ПДВ

Критеријум за доделу
уговора

цена

Датум закључења
оквирног споразума
Датум закључења
уговора, број уговора

Основни подаци о
понуђачу

Период важења уговора

у предметном поступку Тело за централизоване јавне набавке
закључило је Оквирни споразум о набавци услуге одржавања
рачунарске опреме тип НР (само за опрему која није била
предмет ЦЈН у 2020. години или је набављена у 2020. години),
Партија 2, број 404-02-1330/2021-01 од 9. јула 2021. године
уговор за јавну набавку закључен је 7. јуна 2022. године
404-1060/2022-08/3
Група привредних субјеката: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ „INTEC“ Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, матични
број 08220468, порески идентификациони број 101630963,
„ДИГИТ“ д.о.о. Београд, Миленка Веснића 3, матични број
7517076, порески идентификациони број 100001214, „ГОЛУМ“
д.о.о. Београд, Симе Игуманова 14, матични број 06180418,
порески идентификациони број 100154297 и „БГ ЕЛЕКТРОНИК“
д.o.o. Београд, Дунавска бб, матични број 07462387, порески
идентификациони број 100155316
до истека укупно уговорених финансијских средстава, а најкасније
12 месеци од дана потписивања

