ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Народна библиотека Србије-установа културе од
националног значаја

Адреса наручиоца:

ул.Скерлићева бр.1., 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nb.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:

јавна набавка услуга израде званичне веб презентације Народне библиотеке Србије са
пратећим порталима бр.ЈНМВ 20/2015
72212316-услуге израде софтвера за презентације

Уговорена вредност:

1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена"
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача која је прва примљена и заведена у писарници наручиоца.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.000.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

1.000.000,00 без ПДВ-а

- Највиша

1.000.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

1.000.000,00 без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.07.2015.године

Датум закључења уговора:

06.08.2015.године

Основни подаци о добављачу:
"Comtrade System Integration" д.о.о. Београд, ул.Савски насип бр.7, ПИБ:100181280;
Мат.бр:17335847, кога заступа Драгана Кризманић, по овлашћењу бр.8980 од
04.02.2015.године

Период важења уговора:

1. година

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Комисија за реализацију поступка јавне набавке мале вредности за ЈНМВ 20/2015 констатовала је да је пристигла
једна понуда.Пошто је реч о поступку јавне набавке мале вредности у којем сва заинтересована лица могу
поднети понуду а позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки као и на сајту Нардоне
библиотеке Србије, сви евентуални понуђачи могли су бити упознати са предметним позивом и Конкурсном
документацијом као и техничком спецификацијом која за предмет има услуге израде званичне веб презентације
НБС са пратећим порталима.Комисија је мишљења да су у предметном поступку предузете неопходне мере у
циљу обезбеђења конкуренције.

