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Дана 02.07.2018. 
Број: 5/18/1-2379 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 8),  члана 57. став 1, члана 116. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
  

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Сремска Каменица 

Објављује  
ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
-назив: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
-адреса 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
-интернет страница: www.onk.ns.ac.rs 
 

2. врста наручиоца: здравство  
3. врста поступка: отворени поступак 

4. број јавне набавке: 49-2018-О-02 

5. предмет јавне набавке: услуге 

6. опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
- опис предмета набавке: сервисно одржавање по позиву и резервни делови  за 
рачунарску и периферну опрему 

       - назив и ознака из општег речника набавке: 50320000 – услуге поправке и 
одржавања персоналних рачунара, 50323000 - одржавање и поправка периферних 
рачунарских уеђаја, 50312100 – одржавање и поправка централних рачунара, 50312600 
– одржавање и поправка опреме за информационе технологије, 50312110 – одржавање 
централних рачунара 
 

7. основни подаци о добављачу, уговорена вредност и датум закључења уговора:  

понуђач 
број и датум 
понуде 

вредност 
уговора   

бр. 
партије 

датум закључења 
уговора 

NET Comuputer Engineering doo, 
Браће Рибникар 52, 21000 Нови Сад 

120/2018 од 
06.06.2018 

650.000,00 1 26.06.2018. 

NET Comuputer Engineering doo, 
Браће Рибникар 52, 21000 Нови Сад 

120/2018 од 
06.06.2018 

100.000,00 2 26.06.2018. 

 
8. критеријум за доделу уговора je економски најповољнија понуда. 

 
9. број примљених понуда: за партију број 1 и 2 поднета је по једна понуда. 

 

 
10. највиша и најнижа понуђена цена/највиша и најнижа понуђена цена код 

прихватљивих понуда: 
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Партија  број 1 - Сервисно одржавање по позиву и резервни делови  за персоналне 
рачунаре, преносиве рачунаре, радне станице, сервере и мониторе, штампаче, скенере, 
мултифункцијске уређаје и уређаје за непрекидно напајање: уговор о јавној набавци је 
закључен на износ од 650.000,00 динара без ПДВ, сходно конкурсној доументацији, а 
Наручилац у овом Обавештењу исказује јединичне цена (динара без ПДВ) за  део 
услуга које чине предмет уговора о јавној набавци. 

Сервисни сат у редовно радно време Наручиоца, (радним данима, у периоду од 07,30 
до 15,30 часова), без обзира на број извршилаца 

600,00  

Сервисни сат ван радног времена Наручиоца (нерадним данима и празником,  или 
радним данима у периоду после 15,30 часова па  до 07,30), без обзира на број 
извршилаца 

600,00  

укупна вредност најчешће коришћених резервних делова   930.770,00 
 
Партија број 2 - Услуге одржавања и отклањања проблема по позиву у 
функционисању системског софтвера на серверима и софтвера mail server MS Exchange 
2010: уговор о јавној набавци је закључен на износ од 100.000,00 динара без ПДВ, 
сходно конкурсној доументацији, а Наручилац у овом Обавештењу исказује јединичне 
цена (динара без ПДВ) за  део услуга који чине предмет уговора о јавној набавци. 

Сервисни сат  одржавања и отклањања проблема у функционисању системског софтвера 
на серверима у редовно радно време (радним данима, у периоду од 07,30 до 15,30 часова) 

1.000,00  

Сервисни сат  одржавања и отклањања проблема у функционисању системског софтвера 
на серверима ван редовног радног времена (нерадним данима и празником,  или радним 
данима у периоду после 15,30 часова па  до 07,30) 

1.000,00  

Сервисни сат  одржавања и отклањања проблема у функционисању софтвера Mail server 
MS Exchange 2010 у редовно радно време (радним данима, у периоду од 07,30 до 15,30 
часова) 

1.000,00  

Сервисни сат  одржавања и отклањања проблема у функционисању софтвера Mail server 
MS Exchange 2010 ван редовног радног времена (нерадним данима и празником,  или 
радним данима у периоду после 15,30 часова па  до 07,30) 

1.000,00  

 
11.  датум доношења одлуке о додели уговора: 11.06.2018. године 

 
12. период важења уговора: дванаест месеци од дана закључења.   
 
13.  околности које представљају основ за измену уговора: На основу члану 115. став 

1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност  Уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета 
набавке се може повећати само за уговорене услуге, по уговореној цени,  и 
осталим уговореним условима. Наручилац може да дозволи промену и других 
битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне 
околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту 
закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше 
уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 17. овог уговора; 
уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у 
интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 


