
Република Србија                                                                       
Дом ученика средње железничке школе 
Здравка Челара 14 
11000 Београд 
Број : 1390 
Датум: 27.04.2018. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца  ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ 

Адреса Београд, Здравка Челара 14 

Интернет страница www.domucenika.com 

Врста наручиоца  Просвета 

Врста предмета  услуге 

Опис предмета набавке Услуге израде софтвера за оперативно пословање и контролу 
према потребама Дома ученика средње железничке школе 

Назив и ознака из општег речника набавке  Шифра из општег речника набавке:  

72262000 – Услуге израде софтвера 

Уговорена вредност 4.920.000 динара без ПДВ-а односно  
5.904.000 динара, са  ПДВ-ом 

Критеријум за доделу уговора  Најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда 2 

Понуђена цена највиша 4.920.000 динара  

 

најнижа 3.790.000  динара  
 

Понуђена цена код  
прихватљивих понуда 

највиша 4.920.000 динара  

најнижа 4.920.000 динара  

Датум доношења одлуке о додели уговора 19.04.2018.године 

Датум закључења уговора 
 

27.04.2018. године 

Основни подаци о Добављачу:  “Privredno društvо PROSMART“ doo-Београд 
ул.др. Агостина Нета број 48 

Период важења уговора 2018.година 

Околности које представљају  основ за измену 
Уговора 

У СКЛАДУ СА ЧЛ.БРОЈ 6. УГОВОРА 

Остале информације На основу чл. 106. став 1. тачка 5. одбија се као неприхватљива  

понуда Понуђача број 1178 од 16.04.2018. године. године „Društvo za 
softverski inženjering „WEBOTICO“- Београд  јер Понуђач није доказао 
да има траженo према поглављу III-Врста,техничке 
карактеристике,квалитет,количина и опис услуге, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок  извршења 
услуге и место извршења-Техничка спецификација (у даљем тексту-
Поглавље III), на  страни 7/33  конкурсне документације, па је сходно 
даљем прегледању, вредновању и упоређивању Понуда упућен  
Захтев за додатним објашњењем понуда, према чл. 93.ЗЈН на који 
Понуђач није oдговорио на тражени начин. Такође,   истиче се да је  
Понуђач пропустио Законски  рок, у   складу са чланом 63. ЗЈН  да се 
обрати Наручиоцу за појашњење или могуће измене и допуне 
конкурсне документације, које наводи у свом e-mail као проблем за 
достављање потпуних доказа. Понуда се одбија као  неприхватљива 
јер се не може утврдити стварна садржина понуде тј.није могуће 
упоредити понуђене Понуде.  

 


