
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: Фонд за иновациону делатност
	Text2: Вељка Дугошевића бр. 54/Б4/2, Београд
	Text3: www.inovacionifond.rs
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: Предмет набавке је набавка услуга БРЕП. Набавка услуга БРЕП обухвата услугу обнављања и продужења сервисног плана у сврху одржавања инвестиције у унапређења софтверског решења Microsoft Dynamics NAV. Број набавке код Наручиоца је II-02/2017. Општi речник набавке: 72267100 – Одржавање софтвера за информационе технологије.Предметна набавка није била обликована по партијама. 
	Text6: 603.675 РСД без ПДВ 
	Text7: Критеријум за доделу уговора у предментној јавној набавци биће најнижа понуђена цена. У понуди је потребно да буде наведена цена услуга у динарима или еврима, са свим зависним и осталим пратећим трошковима, као и трошковима допреме до адресе Наручиоца.Уколико након примене претходно наведеног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће применити резервни критеријум – жребање. Уколико се јави потреба за применом жребања, Наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити у присуству комисије за јавну набавку, понуђача и других заинтересованих лица. Комисија ће жреб спровести тако што ће у кутију убацити онолико папирића колико је понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача. Председник комисије ће извлачити папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папирић ће одредити другог на ранг листи и тако редом. Сви представници понуђача су дужни да пре жреба доставе овлашћење за учествовање. Уколико понуђачи не дођу да присуствују жребу, комисија ће исти спровести без понуђача.
	Text10: 1
	Text11: 603.675
	Text12: 603.675
	Text13: 603.675
	Text14: 603.675
	Text15: /
	Text17: 18.12.2017. године
	Text16: 07.12.2017. године
	Text21: /
	Text20: Наручилац задржава право измене закљученог Уговора о јавној набавци, и то из објективних разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања јавне набавке, односно закључивања Уговора, а све у складу са Законом о јавним набавкама.У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, Наручилац може повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности закљученог Уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.Измене и допуне Уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, у складу законом и одредбама Уговора.
	Text18: GoPro доо, са седиштем у Улици Прве пруге 27ц, Београд - Земун, матични број 20554037, ПИБ 106200575
	Text19: Трајање уговора: од дана потписивања до окончања послова из члана 1. и члана 2. Уговора о пружању услуга Business Ready Enhancement Plan for Microsoft Dynamics NAV. Члан 1. се односи на предмет уговора, а члан 2. на обавезе Испоручиоца и рок испоруке - који износи 15 дана од дана потписивања уговора. 


