
 

  
 

 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), и Одлуке 
о додели уговора број 606/2013-Д-04 од 29.10.2013. године, Агенција за енергетику Републике 
Србије, Београд, Теразије број 5/V објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности број 4/2013 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Агенција за енергетику Републике 
Србије, Београд, Теразије бр. 5/V, www.aers.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 
 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне 
набавке мале вредности број 4/2013 је набавка добара мале вредности – рачунарске 
опреме (хардвера и то: ADF скенера, штампача, периферне и остале рачунарске опреме 
и уређаја за складиштење података - Network Data Storage) ознака у општем речнику 
набавке 30216110 – ADF скенер, 30232110 – штампач, 30232000 – периферна и остала 
рачунарска опрема и 31644000 – разни уређаји за снимање података (Network Data 
Storage).  

 
4. Уговорена вредност јавне набавке: 1.636.600,00 динара. 

5. Критеријум за доделу уговора је био најнижа понуђена цена. 

6. Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа 

понуђена цена код прихватљивих понуда: Благовремено, тј. до дана 18.10.2013. 
године до 12:00 часова, примљено је укупно шест понуда, од којих је једна оцењена као 
неприхватљива понуда а пет понуда као прихватљиве. Најнижа понуђена цена је 
1.636.600,00 динара а највиша понуђена цена 2.161.000,00 динара. Најнижа понуђена 
цена код прихватљивих понуда је 1.636.600,00 динара док је највиша цена код 
прихватљивих понуда 1.971.750,00 динара. 

7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа 
самостално. 

 

 



 

  
 

 

 

8. Датум доношења одлуке о додели уговора, датум закључења уговора: 

Одлука о додели уговора донета је на седници Савета Агенције за енергетику Републике 
Србије дана 29.10.2013. године. Уговор о купопродаји рачунарске опреме закључен је 
дана 20.11.2013. године са добављачем Предузеће за информатички и комуникациони 
инжењеринг DIGIT-RAČUNARSKI INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, са седиштем у Београду, улица Миленка Веснића број 3.  

 

 

 

  

    
 
 

 

 


