ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке je добро – набавка лиценци за корисничке софтвере
Назив и ознака из општег речника набавки: 38221000 Географски информациони системи
(GIS или слични системи)

Уговорена вредност:

2.999.300,оо динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена - УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (у
динарима) из Обрасца понуде.
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену, уговор ће бити додељен
оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. У случају да понуде и по овом
критеријуму буду исте Наручилац ће спровести жребање, у складу са чланом 84. став 4. ЗЈН,
извлачењем имена изабраног понуђача из кутије.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.043.000,оо динара без ПДВ

- Најнижа

2.999.300,оо динара без ПДВ

- Највиша

2.999.300,оо динара без ПДВ

- Најнижа

2.999.300,оо динара без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06.06.2016.

Датум закључења уговора:

16.06.2016.

Основни подаци о добављачу:
„TIM SYSTEMS“ д.о.о. – Београд, Виноградски венац 27/2, ПИБ: 106560980, матични број:
20631309, које заступа директор Тони Апостоловић

Период важења уговора:

Понуђач је дужан да изврши испоруку предметног добра из члана 2. Уговора у року од 30 дана од
дана закључења овог Уговора у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне
документације.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Број јавне набавке ЈН МВ 12/2016
Наручилац има право да једнострано откаже овај Уговор уколико Добављач не поштује своје обавезе и/или рокове дефинисане Уговором, не отклони недостатке у извршењу својих уговорних обавеза или на
основу прописа који регулишу предметну област, уколико објективно престане потреба за предметом јавне набавке и у другим случајевима на начин и под условима предвиђеним Законом о облигационим
односима.
О својој намери да раскине овај Уговор, Наручилац ће писаним путем да обавести Добављача и оставиће му накнадни рок за испоруку од 15 дана по истеку рока од 30 дана из става 1. овог члана Уговора.
Уколико Добављач не реализује испоруку ни у року из става 3. овог члана овај Уговор се раскида у складу са Законом о облигационим односима и Наручилац има право да реализује меницу за добро
извршење посла.
Обавезе Добављача по основу гаранције и гарантног рока важе до истека гарантног рока.
Број предмета: 404-02-53/2016-02.

