
Верзија на српском језику 

 

Обавештење о додели уговора 

Набавка опреме за унапређење ИТ учионица: Рачунари за ИТ учионице 

Набавка број: EIB-GtP/404-02-49/2022-19 

 

Наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија 

Пројекат: Повезане школе у Србији   

Назив уговора: Набавка опреме за унапређење ИТ учионица: Рачунари 
за ИТ учионице 
Земља: Србија 

Број набавке: EIB-GtP/404-02-49/2022-19 

 
Обухват пројекта: Република Србија је добила средства од Европске инвестиционе 
банке (ЕИБ или Банка) за трошкове пројекта Повезане школе у Србији и намерава да 
део ових средстава употреби финансирање уговора: „Набавка опреме за унапређење 
ИТ учионица: Рачунари за ИТ учионице”. 
Влада Републике Србије заједно са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарством трговине, туризма и телекомуникација спроводи 
дигитализацију у школама кроз увођење интернета у све учионице и увођење 
дигиталних технологија у наставни процес, што подразумева обезбеђивање опреме за 
пројекцију (приказ) дигиталних садржаја ученицима, обезбеђивање дигиталних 
наставних садржаја и обуке наставника за употребу опреме и дигиталних наставних 
садржаја у настави. Идеја иза дигитализације наставног процеса јесте ефикасније, 
лакше, брже и квалитетније овладавање темама од интереса и стицање предвиђених 
квалификација. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Наручилац) сада позива 
запечаћене понуде квалификованих понуђача за: 
• Набавку и испоруку опреме за унапређење ИТ учионица (12.000 рачунара) у 
основним и средњим школама широм територије Републике Србије. Циљ набавке је да 
се опреми 420 школа у Србији са 12.000 радних станица кроз имплементацију концепта 
виртуелне десктоп инфраструктуре. Реализација пројекта ће трајати 450 дана укупно, и 
бити спроведена у 2 фазе. У првој фази ће извођач испоручити опрему на централну 
локацију и имплементирати и конфигурисати ВДИ (VDI-Virtual Desktop Infrastructure) 
решење, укључујући и тренинг, у Дата центру наручиоца. Фаза 2 укључује испоруку и 
инсталацију опреме за крајње тачке на удаљеним локацијама и повезивање ових 
локација на ВДИ систем. 
 
Трајање: Уговор се закључује на период од 450 дана од датума почетка наведеног у 
уговору. Уговор ће трајати током периода септембар 2022. - децембар 2023. 
 
Критеријум за доделу уговора: Наручилац је доделио уговор понуђачу за чију је 
понуду утврђено да има најнижу понуђену цену и која је одговарајућа у односу на 



захтеве из тендерске документације, и за коју је утврђено да је понуђач квалификован 
да задовољавајуће реализује уговор. 

 

Додела уговора: Горе наведени уговор је додељен понуђачу:  

 

Име понуђача којем је додељен уговор Вредност уговора 

Конзорцијум: 
Informatika AD Beograd, носилац 

Asseco SEE d.o.o. Beograd, члан 

EUR 11.933.440,00 

 

Списак свих понуђача који су поднели понуде: 

Име понуђача Цена из понуде 

Конзорцијум: 
Informatika AD Beograd & Asseco SEE 
d.o.o. Beograd 

 

EUR 11.933.440,00 

AIGO Business System d.o.o. Beograd EUR 12.088.400,00 

Конзорцијум:  

Oblak tehnologije d.o.o. Beograd-Zemun & 
Nepo system d.o.o. Beograd 

EUR 12.226.932,00 

 

 

 

 

  



 

English version 

 
Contract Award Notice 

 
Procurement of Equipment for IT Classrooms upgrade: PCs for IT classrooms 

 
Reference number: EIB-GtP/404-02-49/2022-19 

 
 

Procuring Agency:  

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia 

Project: Connected Schools in Serbia 

Contract title: Procurement of Equipment for IT Classrooms upgrade: PCs for IT classrooms 

Country: Serbia 

RFB No: EIB-GtP/404-02-49/2022-19 

 

 
Scope of the contract: The Republic of Serbia has received financing from the European 
Investment Bank (EIB or the Bank) towards  the  cost  of the project Connected Schools in 
Serbia and intends to apply part of this funds for payments under the contract: “Procurement 
of Equipment for IT Classrooms upgrade: PCs for IT classrooms”. 
The Government of the Republic of Serbia, together with the Ministry of Education, Science 
and Technological Development and the Ministry of Trade, Tourism and 
Telecommunications, is implementing digitalization in schools through the introduction of 
the Internet in all classrooms and the introduction of digital technologies in the teaching 
process, which means providing students with digital content, providing digital teaching 
content and training of teachers for the use of equipment and digital teaching content in 
teaching. The idea behind the digitalization of the teaching process is more efficient, easier, 
faster and better quality mastering of topics of interest and acquiring the envisaged 
qualifications. 
The Ministry of Education, Science and Technological Development (the Purchaser) now 
invites sealed Bids from eligible Bidders for: 

 Procurement and delivery of equipment for IT classrooms upgrade (12.000 PCs) in primary 
and secondary schools distributed in the territory of Republic of Serbia. The goal of this 
procurement is to equip 420 Serbian schools with 12,000 digital workplaces by implementing 
virtual desktop infrastructure concept. Project implementation period is 450 calendar days in 
total, conducted via two phases. In the Phase 1 the Contractor will deliver the central location 
equipment and perform implementation and configuration of the VDI-Virtual Desktop 
Infrastructure solution including the training on Data Center location of the Purchaser. The 
Phase 2 includes the end point equipment delivery and installation at remote locations and 
commissioning of these locations within VDI system. 
 



Duration: The Contract is concluded for a term of 450 days from the commencement date 
stated in the contract. The Contract will be implemented from September 2022 – December 
2023. 
 
The bid evaluation criterion: The Contract is awarded to the Bidder whose Bid has been 
determined to offer the lowest evaluated price and is substantially responsive to the Bidding 
Documents, provided further that the Bidder is determined to be qualified to perform the 
Contract satisfactorily. 

 

Award: The above Contract has been concluded with the Bidder:  

 

Name of Successful Bidder Contract price 

Joint Venture: 
Informatika AD Beograd, leading member 

Asseco SEE d.o.o. Beograd, member 

EUR 11.933.440,00 

All bidders that submitted Bids: 

Name of Bidder Bid prices as read-out 

Joint Venture: 
Informatika AD Beograd & Asseco SEE 
d.o.o. Beograd 

 

EUR 11.933.440,00 

AIGO Business System d.o.o. Beograd EUR 12.088.400,00 

Joint Venture:  

Oblak tehnologije d.o.o. Beograd-Zemun & 
Nepo system d.o.o. Beograd 

EUR 12.226.932,00 

 

 

 

 

 


