ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, Моше Пијаде бр.3

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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 је услуга - одржавања софтвера (програма) неопходан за рад Oдељења
порескe администрације и Одељења за финансије Општинске управе Бор, за период пружања услуга - 12
месеци, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом
36.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама по добијеном Мишљењу Управе за јавне набавке број :
404-02-371/2017, од 8.03.2017. године, разврстано у две партије и то: Партија 1) услуге обезбеђења
коришћења Информационог система локалне пореске администрације (IS LPA) и одржавање IS LPA и
Партија 2) услуге одржавања рачуновоственог софтвера за потреве Одељења за финансије,
- Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН):72200000 – услуге програмирања и саветодавне
услуге
- редни број јавне набавке : ЈН ОУ 5 –У/ 2017

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"најниже понуђена цена"

за Партију 1) услуге обезбеђења коришћења
Информационог система локалне пореске администрације
(IS LPA) и одржавање IS LPA -месечни износи 66.500,00 дин.
(без ПДВ-а)

1

Број примљених понуда:

- Највиша

66.500,00 дин. на месечном нивоу

- Најнижа

66.500,00 дин. на месечном нивоу

- Највиша

66.500,00 дин. на месечном нивоу

- Најнижа

66.500,00 дин. на месечном нивоу

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: Број : 404-216/III-01-2017 од 28.03.2017.год

Датум закључења уговора:

Број : 686 / 2 од дана 25.04.2017.год

Основни подаци о добављачу:
ИНСТИТУТ МИХАЛО ПУПИН ДОО из Београд ул. Волгина бр.15., ПИБ - 100008310, матични
број - 07014694

Период важења уговора:

период од 12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

