Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Број: 404-00-151-13/18-001-008
12.04.2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
Београд, Поп Лукина 7-9
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство финансија – Управа за
трезор, Београд, Поп Лукина 7-9, www.trezor.gov.rs.
Врста наручиоца: орган државне управе.
Предмет набавке: Одржавање система за Централни регистар фактура (ЦРФ).
Назив и ознака из општег речника набавке: Одржавање софтвера за информационе
технологије – 72267100.
Уговорена вредност: 12.130.000,00 динара, без ПДВ-а. Уговорену цену наручилац ће
исплатити у једнаким месечним ратама, у износу од: 1.010.833,33 динара без ПДВ-а.
Најнижа понуђена цена и највиша понуђена цена: 12.130.000,00 динара, без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: једна заједничка понуда.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: добављач не извршава
уговор са подизвођачем.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.03.2018. године.
Датум закључења уговора: 10.04.2018. године, код Наручиоца и 11.04.2018. године код
Извршиоца.
Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине: Digital Networks d.o.o. Beograd Палилула, Мише Вујића бр. 2, Београд, матични број: 20898194, ПИБ: 107923521 и SAGA
d.o.o., Beograd, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд, матични број: 17493647, ПИБ:
100394832, коју по основу Уговора о конзорцијуму од 22.03.2018.године, пред Наручиоцем
заступа Моника Спалевић, директор Digital Networks d.o.o. Beograd - Палилула, Мише
Вујића бр. 2, Београд.
Период важења уговора: 1 година.
Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене конкурсном
документацијом.
Напомена: Наручилац је на основу чл. 32. и чл. 61. ЗЈН и Позива за подношење понуда који
је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 05.02.2018.
године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа спровео
отворени поступак за јавну набавку услуга - Одржавање система за Централни регистар

фактура (ЦРФ), ОП број 4/2018. Наручилац је дана 09.03.2018. године, донео Одлуку о
обустави поступка за предметну јавну набавку број: 404-00-58-12/18-001-008, јер нису били
испуњени услови за доделу уговора. Након коначности наведене Одлуке, наручилац се
определио да спроведе поступак јавне набавке у преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда, на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона.
Због економичности и ефикасности поступка, Наручилац је у преговарачки поступак позвао
само понуђача - групу понуђача: Digital Networks d.o.o. Beograd - Палилула, Мише Вујића бр.
2 Београд и SAGA d.o.o., Beograd, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд, који су
учествовали у отвореном поступку јавне набавке, ОП број 4/2018, да допуне своју понуду,
тако да је учине прихватљивом, и према наведеном члану Закона, није био дужан да објави
позив за подношење понуда. Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничка
спецификација и критеријум за доделу уговора нису мењани.
За предметну јавну набавку, Наручилац је дана 23.03.2018. године, донео Одлуку о додели
уговора број: 404-00-151-10/18-001-008.
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