На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуга мале вредности
- израда процедура рада, техничких упутстава и анализа рада
система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности редни број 18/2017
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде, ул.
Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, www.mpravde.gov.rs
2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Услуге
израде процедура рада, техничких упутстава и анализа рада система за
аудио снимање суђења у судовима опште надлежности. Назив и ознака из
општег речника набавки; 80500000 – Услуге обуке.
4. Уговорена вредност: 3.087.500,00 динара без ПДВ.
5. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. Елементи
критеријума су понуђена цена (25 пондера) и квалитет ангажованих кадрова
(75 пондера, и то: број година радног искуства на пословима дизајнирања,
развоја и имплементације процедура за дигитално аудио снимање суђења у
складу са законским оквиром (25 пондера), број година радног искуства на
пословима администрације, управљања и коришћења дигиталних аудио
система за снимање суђења (25 пондера) и број година радног искуства на
пословима праћења и документовања употребе система за дигитално аудио
снимање суђења, као и давања препорука за даља унапређења (25 пондера)).
6. Број примљених понуда: 1 (једна).
7. Највиша и најнижа понуђена цена: 3.087.500,00 динара без ПДВ је понуђена
цена једине примљене понуде.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.087.500,00
динара без ПДВ је понуђена цена једине прихватљиве понуде.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач
није наступио са подизвођачем.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. мај 2017. године.
11. Датум закључења уговора: 16. мај 2017. године.
12. Основни подаци о добављачу: Солвинг ИТ Солутионс анд Сервицес д.о.о, са
седиштем у Београду, Ул. Ђорђа Огњановића бр. 7.
13. Период важења уговора: 30. јун 2017. године.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.

