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На основу члана 3.7.14 Водича за набавке Европске инвестиционе банке 

 

                                                               објављује 

      

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о додели уговора 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као наручилац, је дана 10. 

децембра 2015. године донело одлуку о покретању отвореног поступка набавке 

добара - Набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у оквиру 

„Програма модернизације школаˮ, број ОП/Д/05/15. 

 

Предмет набавке је набавка намештаја и опреме за прву групу школских објеката у 

оквиру „Програма модернизације школаˮ. 

 

Набавка је обликована по партијама и то: 

ПАРТИЈА 1  - набавка, испорука и монтажа школског и канцеларијског намештаја;  

ПАРТИЈА 2 - набавка, испорука и монтажа опреме за фискултурне сале; 

ПАРТИЈА 3 - набавка, испорука и монтажа кухињског намештаја и опреме; 

ПАРТИЈА 4 - набавка, испорука, уградња и тестирање аудио, видео и рачунарске 

опреме; 

ПАРТИЈА 5 - набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за 

стоматолошку ординацију; 

ПАРТИЈА 6 - набавка и испорука научних средстава и учила. 

 

Набавка се финансира средствима зајма Европске инвестиционе банке, у складу са 

Финансијским уговором FI n° 25.610 («Службени гласник Републике Србије -

Међународни уговори» бр 08-10 и 12-15). 

 

Позив за подношење понуда објављен је у Службеном листу Европске Уније 

(ОЈЕУ) бр. ОЈ/С С251, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке 

Републике Србије и интернет страници Наручиоца дана 29. децембра 2015. године. 

 

Поступак отварања понуда спроведен је дана 17. фебруара 2016. године. 

 

Наручилац је примио: 

- једну понуду за партију 1; 

- једну понуду за партију 2; 

- ниједну понуду за партију 3; 



- две понуде за партију 4; 

- ниједну понуду за партију 5; 

- две понуде за партију 6. 

 

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.04.2016. године.  

 

Дана 25.05.2016. године Наручилац је закључио Уговор са следећим понуђачима:  

 

  „ИНТЕРГЛОБУСˮ доо Чачак, Чедомира Васовића 37, 32000 Чачак, укупне 

вредности 344.955,40 ЕУР без ПДВ за Партију 1; 

 

  „SPORTIMPEXˮ доо, Пожешка 148а, 11000 Београд, укупне вредности 

194.154,50 ЕУР без ПДВ за Партију 2; 

 

 групом понуђача „SPORT EDUKALISˮ доо Београд, Јабланичка 3и, 11000 

Београд и „Elmat elektromaterijalˮ д.о.о Београд, Шавничка 11, 11030 

Београд, укупне вредности 20.037,40 ЕУР без ПДВ за Партију 6. 

 

Дана 26.05.2016. године Наручилац је закључио Уговор са понуђачем: 

 

 „AIGO BUSINESS SYSTEMˮ доо, Кнегиње Зорке 25-27, 11000 Београд, 

укупне вредности 73.490,00 ЕУР без ПДВ за Партију 4. 


