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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Београд, Кнеза Милоша 20
www.mfin.gov.rs
Орган државне управе

Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета
Услуге
Опис предмета набавке и
Додатне надоградње система за Е-фактуру у складу са усвојеним
Назив и ознака из општег захтевима, ЈН 9/2020;
речника набавки
72260000-5 Услуге повезане са софтвером
Уговорена вредност
224.470.000,00 динара без припадајућег износа пореза, односно
269.364.000,00 динара са урачунатим порезом
Критеријум,
елементи Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.
критеријума за доделу уговора Уколико буду постојале две или више понуда са истом понуђеном
ценом, уговор ће бити додељен понуђачу који понудио дужи
гарантни рок.
Уколико буду постојале две или више понуда са истом понуђеном
ценом, при чему је исти и понуђени гарантни рок, уговор ће бити
додељен понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену и исти понуђени гарантни рок. Извлачење путем жреба
Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију, куглицу или
други подесан предмет одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
Број примљених понуда
Највиша и најнижа понуђена
цена
код
прихватљивих
понуда

Две
-224.800.000,00 динара без припадајућег износа пореза, односно
269.760.000,00 са урачунатим порезом;
-224.470.000,00 динара без припадајућег износа пореза, односно
269.364.000,00 динара са урачунатим порезом.

Датум доношења одлуке о
додели уговора
10. август 2020. године
Датум закључења уговора
26. август 2020. године
Основни подаци о добављачу
Група понуђача коју чине MDS INFORMATIČKI INŽENJERING
DOO, Београд – Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 7Д,
матични бр. 17541447 ПИБ: 103312371 и PETROLHEAD DOO,
Велика Плана, ул. Краља Петра Првог бр. 10, матични бр. 20926350,
ПИБ:108069995
Период важења уговора
Уговор важи до испоруке и имплементације предмета набавке а
најдуже 390 дана од дана закључења.

