ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПРЕГОВАРАЧКОМ
ПОСТУПКУ, БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДОБРА - НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ
СОФТВЕРА "NEXTBIZ", СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈАМА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ЈН број 01/2018)
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 11000
Београд, Булевар војводе Мишића бр.39 ( www.rgz.gov.rs )
2. Врста Наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке: Предмет јавне набавке је набавка добра- Набавка лиценци и одржавање финансијског
софтвера "NexTBIZ", специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских
корисника (јавна набавка број 01/2018). Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски
пакети и информациони системи – 48000000.
4. 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: /.
5. Вредност уговора: 4.770.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Број примљених понуда: 1.
8. Понуђена цена из понуде:
Назив понуђача

Редни број

Укупна вредност месечне понуде,
без обрачунатог ПДВ-а

Привредно друштво
"БИТ ИМПЕКС" д.о.о, 11050 Београд, ул.
Љермонтова бр.13

1.

397.500,00 динара

9. Понуђена цена након поступка преговарања:
Назив понуђача

Редни број

Укупна вредност месечне понуде,
без обрачунатог ПДВ-а

Привредно друштво
1.

"БИТ ИМПЕКС" д.о.о,11050 Београд, ул.
Љермонтова бр.13

397.500,00 динара

НАПОМЕНА:
Разлози за примену преговарачког поступка, без објављивања позива за подношење
понуда: члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124
од 29.12.2012.године) – Наручилац може спроводити преговарачки поступак, без објављивања
позива за подношење понуда, ако због техничких односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач.
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10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 16.04.2018. године.
12. Датум закључења уговора: 09.05.2018. године.
13. Основни подаци о добављачу:
Редни
број

1.

Назив

Адреса

Матични
број

ПИБ

"БИТ ИМПЕКС"
д.о.о.

11050 Београд,
ул. Љермонтова
бр.13

06330835

101198459

Законски
заступник

Стеван
Давидов

14.
Период важења уговора: Уговор се закључује за период од 12 месеци, односно
до утрошка финансијских средстава.
15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.
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