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Орган државне управе

Отворени поступак
Услуге
Надоградње система повезивањем система централизоване
платформе за слање, пријем, управљање и чување
Електронских фактура правних лица и предузетника са
централним системом за извештавање министарства
финансија (БИ), система Е-фактуре са Платформом за
консолидацијом података и пословно извештавање у
оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН
10/2020;
72211000-7
Услуге
програмирања
системског
и
корисничког софтвера.
Уговорена вредност
158.333.000,00 динара без припадајућег износа пореза
Критеријум,
елементи Избор најповољније понуде извршио се применом
критеријума
за
доделу критеријума „најнижа понуђена цена”.
уговора
Уколико би постојале две или више понуда са истом
понуђеном ценом, уговор би тада био додељен оном
понуђачу који би понудио дужи гарантни рок. Уколико би
постојале две или више понуда са истом понуђеном ценом,
при чему би био исти и понуђени гарантни рок, уговор би
тада био додељен оном понуђачу који би био извучен путем
жреба. Наручилац би тада писаним путем обавестио све
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом би биле
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу
понуђену цену и исти понуђени гарантни рок. Извлачење
путем жреба Наручилац би извршио јавно, у присуству
понуђача, и то тако што би називе понуђача исписао на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те би све
те папире ставио у кутију, куглицу или други подесан
предмет одакле би извукао само један папир. Понуђачу
чији назив би био на извученом папиру био би додељен
уговор. Понуђачима који не би присуствовали овом
поступку, Наручилац би доставио записник о извлачењу
путем жреба.
Број примљених понуда
Једна
Највиша и најнижа понуђена -/
цена код прихватљивих
понуда
-158.333.000,00 динара без припадајућег износа пореза

Датум доношења одлуке о
додели уговора
10. август 2020. године
Датум закључења уговора
19. август 2020. године
Основни
подаци
о Групa понуђача коју чине INFORMATIKA AD BEOGRAD,
добављачу
са седиштем у Београду, ул. Јеврејска бр. 32, матични бр.
07024592, ПИБ: 100001716 и ITGLOBE SERVICES DOO, са
седиштем у Београду - Земун, ул. Херцеговачка 26а,
матични бр. 21491373, ПИБ: 111499496, са подизвођачем
ORACLE SRBIJA & CRNA GORA DOO, са седиштем у
Београду - Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64 а,
матични бр. 17452002, ПИБ: 102416213
Период важења уговора
Уговор важи важи до извршења свих обавеза добављача, а
најдуже 400 календарских дана од дана његовог закључења.

