
о закљученом уговора у јавној набавци мале вредности Лиценце за сервере и корисничке 
рачунаре образоване по партијама
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ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија 
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2

www.abs.gov.rs
Врста наручиоца : органи државне управе

На основу чл. 55., 57. и 116. Законa о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 
14/15 и 68/15),

          Партија 1-Лиценце за графички софтвер: 
Ознака из општег речника набавки: ЈАО2 - За рачунарски софтвер
Уговорена вредност: 187.929,00 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:  1
Највиша понуђена цена:  187.929,00
Најнижа понуђена цена:  187.929,00
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда:  187.929,00
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда:  187.929,00

Датум доношења одлуке о избору:  26.6.2018
Датум закључења уговора:  10.7.2018
Основни подаци о добављачу: Extreme d.o.o., Београд, Ђорђа Вајферта 74, матични број 
17195875

Део или вредност уговора који ће се извршити преко пиодизвођача: 

Основни подаци о добављачу: Extreme d.o.o., Београд, Ђорђа Вајферта 74, матични број 
17195875
Период важења уговра: 15 дана од дана потписивања уговора
Основ за измену уговора: 

          Партија 2-Лиценце за пословни пакет: 
Ознака из општег речника набавки: ЈАО2 - За рачунарски софтвер
Уговорена вредност: 205.440,00 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:  2
Највиша понуђена цена:  205.440,00
Најнижа понуђена цена:  161.350,00
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда:  205.440,00
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда:  205.440,00

Датум доношења одлуке о избору:  26.6.2018
Датум закључења уговора:  13.7.2018
Основни подаци о добављачу: САГА д.о.о., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а, 
матични број 17493647

Део или вредност уговора који ће се извршити преко пиодизвођача: 

Основни подаци о добављачу: САГА д.о.о., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а, 
матични број 17493647
Период важења уговра: 15 дана од дана потписивања уговора
Основ за измену уговора: 



          Партија 3-Лиценце за програм за пословно извештавање: 
Ознака из општег речника набавки: ЈАО2 - За рачунарски софтвер
Уговорена вредност: 479.088,00 динара.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда:  1
Највиша понуђена цена:  479.088,00
Најнижа понуђена цена:  479.088,00
Највиша понуђена цена прихватљивих понуда:  479.088,00
Најнижа понуђена цена прихватљивих понуда:  479.088,00

Датум доношења одлуке о избору:  26.6.2018
Датум закључења уговора:  13.7.2018
Основни подаци о добављачу: САГА д.о.о., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а, 
матични број 17493647

Део или вредност уговора који ће се извршити преко пиодизвођача: 

Основни подаци о добављачу: САГА д.о.о., Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64а, 
матични број 17493647
Период важења уговра: у складу са роковима датим у спецификацији
Основ за измену уговора: 


