ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца: www.mtt.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 404-02-101/2015-02/6 od 14.08.2015
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:
JН П-25/2015
Јавна набавка услуга у преговарачком поступку - Одржавање софтвера за буџетско
рачуноводство
Назив и ознака из општег речника набавки на Порталу управе за јавне набавке је:
72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Процењенa вредност јавне набавке:

1.666.666,66

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.665.600,00 без ПДВ-а
1.998.720,00 са ПДВ-ом

- Најнижа

1.665.600,00 без ПДВ-а
1.998.720,00 са ПДВ-ом

- Највиша

1.665.600,00 без ПДВ-а
1.998.720,00 са ПДВ-ом

- Најнижа

1.665.600,00 без ПДВ-а
1.998.720,00 са ПДВ-ом

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
BIT IMPEKS
Љермонтова бр. 13, Београд
ПИБ: 101198459

Период важења уговора:

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне
стране и примењује се до утрошка обезбеђених финансијских
средстава за предметну јавну набавку, у складу са Законом о
буџету, а најдуже годину дана од закључења уговора.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@mtt.gov.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтев за заштиту права доставља путем путем e-mailа исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7:30h до 15:30h. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права за понуђаче је 10 дана од дана пријема одлуке.
Рок за подношење захтева за заштиту права за лица која нису поднела понуду је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Остале информације:
ЈН П-25/2015

