РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-158/2014
Датум: 18.9.2014. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012),
објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ
УГОВОРУ
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуде
Врста предмета: Услуга
Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:
Услуга одржавања система видео – надзора у врачарским основним школама, Полицијској
станици Врачар и на управној згради Градске општине Врачар (Назив и ознака из Општег речника
набавки: Одржавање софтвера за информационе технологије, 72267100).
Уговорена вредност:
Укупна вредност јавне набавке износи 318.333,33 динара без пореза на додату вредност, односно
382.000,00 динара са порезом на додату вредност.
Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђeна цена.
Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљена је 1 понуда.
Највиша и најнижа понуђена цена:
Како је у питању преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на који je
позван само Пружалац услуге који има искључива права на код софтвера за IP видео - надзор
Argus IP, највиша и најнижа цена месечне накнаде су исте, односно износе 63.666,00 динара без
пореза на додату вредност, односно 76.399,20 динара са порезом на додату вредност.
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Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Како је у питању преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на који je
позван само Пружалац услуге који има искључива права на код софтвера за IP видео - надзор
Argus IP, највиша и најнижа цена месечне накнаде код прихватљиве понуде су исте, односно
износе 63.666,00 динара без пореза на додату вредност, односно 76.399,20 динара са порезом на
додату вредност.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.8.2014. године
Датум закључења уговора: 15.9.2014. године
Основни подаци о добављачу:
„SOLUTIS“ ДОО, БЕОГРАД, ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 55
Период важења уговора: Уговор важи од 15.9.2014. до 31.1.2015.

ЗА КОМИСИЈУ
Мирјана Хрваћанин, председник, с.р.
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