
ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

у поступку јавне набавке услуге – Услуга одржавања софтверских пакета 

ИНФОТИМЕ и ИНФОБ, за партију 1, редни број набавке M-3/17 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - интернeт адреса: www.mrizp.rs  

  

 2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

- Предмет јавне набавкe је набавка услуге – Услуга одржавања софтверских пакета 

ИНФОТИМЕ и ИНФОБ, за партију  1 – Услуга одржавања софтверског пакета 

ИНФОТИМЕ. 

- Ознака из општег речника набавке:  72200000  Услуге програмирања и саветодавне 

услуге. 

 

4.  Уговорена вредност: 400.000,00 динара.  

  

5.  Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

  

 6. Број примљених понуда: једна.  

 

- Понуђена цена највиша: 

 рад програмера  у износу од 5.250,00 дин/h,  

 рад програмера на лицу места  у износу од  7.340,00дин/h, 

 обука за рад на лицу места у износу од 5.880,00 дин/h, 

 долазак програмера на лице места у износу од 4.900,00 дин/h, 

 рад стручног лица на лицу места у износу од  5.140,00 дин/h, 

 рад стручног лица удаљеним приступом у износу од  4.220,00 дин/h, 

 долазак стручног лица на лице места у износу од  3.980,00 дин/h. 

- Понуђена цена најнижа: 

 рад програмера  у износу од 5.250,00 дин/h,  

 рад програмера на лицу места  у износу од  7.340,00дин/h, 

 обука за рад на лицу места у износу од 5.880,00 дин/h, 

 долазак програмера на лице места у износу од 4.900,00 дин/h, 

 рад стручног лица на лицу места у износу од  5.140,00 дин/h, 

 рад стручног лица удаљеним приступом у износу од  4.220,00 дин/h, 

 долазак стручног лица на лице места у износу од  3.980,00 дин/h. 

 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда највиша:  

 рад програмера  у износу од 5.250,00 дин/h,  

 рад програмера на лицу места  у износу од  7.340,00дин/h, 

 обука за рад на лицу места у износу од 5.880,00 дин/h, 

 долазак програмера на лице места у износу од 4.900,00 дин/h, 

 рад стручног лица на лицу места у износу од  5.140,00 дин/h, 

 рад стручног лица удаљеним приступом у износу од  4.220,00 дин/h, 

 долазак стручног лица на лице места у износу од  3.980,00 дин/h. 

- Понуђена цена код прихватљивих понуда најнижа:  

 рад програмера  у износу од 5.250,00 дин/h,  

 рад програмера на лицу места  у износу од  7.340,00дин/h, 

 обука за рад на лицу места у износу од 5.880,00 дин/h, 
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 долазак програмера на лице места у износу од 4.900,00 дин/h, 

 рад стручног лица на лицу места у износу од  5.140,00 дин/h, 

 рад стручног лица удаљеним приступом у износу од  4.220,00 дин/h, 

 долазак стручног лица на лице места у износу од  3.980,00 дин/h. 

 

7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са 

подизвођачима.  

  

 8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.05.2017. године.  

  

9.  Датум закључења уговора: 10.05.2017. године. 

  

10. Основни подаци о извођачу:   

- „ДВП“ д.о.о., улица 204. Нова број 11, 11211 Београд, МБ: 17256971, ПИБ: 101729423. 

 

  11. Период важења уговора: две године од дана закључења уговора.  

 


