Извештај Министарства државне управе и локалне самоуправе
Подаци о уговорима у поступцима јавне набавке – I квартал 2019.
Добављач

Comtrade
System
Integration doo

Infotech Studio
doo

Asseco SEE doo

Датум
закључења
уговора

Врста
предмета

8. јануар 2019.

услуге

9. јануар 2019.

услуге

14. јануар 2019.

услуге

Предмет уговора

Унапређење и
одржавање
Јединственог
бирачког списка и
Регистра политичких
странака
Одржавање
софтвера за
евиденцију основних
средстава
Услуга израде
апликативног
софтвера са
модулима за
подршку управном
одлучивању,
организовање и
спровођење
државног стручног
испита и посебног
стручног испита за
матичара и вођење
евиденција о
положеним
испитима

Процењена
вредност без
пдв

Уговорена
вредност без
пдв

Уговорена
вредност са
пдв

6.900.000

6.870.000

8.244.000

отворени
поступак

83.333

82.500

99.000

отворени
поступак

10.000.000

9.979.000

11.974.800

Основ ЗЈН

отворени
поступак

GIS Solutions

4. фебруар 2019.

услуге

НИС ад

29. март 2019.

добра

Одржавање
процедура који се
воде у оквиру ДМС
система Spider net.
Набавка дизел
горива

11. фебруар
2019.

услуге

Телеком Србија
ад

28. јануар 2019.

услуге

Правно аналитичка
подршка у процесу
реформе јавне
управе
Услуге фиксне
телефоније

Нинамедиа
клипинг доо
Ауто центар
Анђелковић доо

15. март 2019.

услуге

Услуге прес клипинга

25. март 2019

услуге

Претплата доо

2. новембар 2018.

добра

Народна банка
Србије

1. фебруар 2019.

услуге

STKCR LP Mobile

29. јануар 2019.

добра

Webotico doo

4. март 2019.

услуге

Кадар плус доо

Услуге сервисирања
службених возила –
партија 1, 2, 3 и 4
Набавка новина у
штампаном облику
Пружање услуге
израде и испоруке
образаца решења о
давању овлашћења
за обављање
послова матичара
Набавка цвећа
Услуга одржавања и
хостовања сајта и
андроид апликације
СКИП Центра

1.000.000

996.000

1.195.200

833.333

774.480

929.400

отворени
поступак

отворени
поступак

3.480.000

3.480.000

4.176.000

јавна набавка
мале вредности

875.000

875.000

1.050.000

јавна набавка
мале вредности

750.000

665.760

798.912

јавна набавка
мале вредности

2.750.000

2.750.000

3.300.000

јавна набавка
мале вредности

375.000

321.911

354.103

члан 39 став 2

158.333

153.000

183.600

члан 7 став 1 тачка
1

66.666

66.666

80.000

члан 39 став 2

25.833

25.700

25.700

члан 39 став 2

Ауто центар
Анђелковић

13. фебруар
2019.

услуге

5. март 2019.

добра

31. јануар 2019.

услуге

Дунав
осигурање ад

31. јануар 2019.

Malex City Copy
Service doo

Телеком Србија
ад

Eto System doo

Дунав
осигурање ад

Услуге прања
службених возила

175.000

166.666

200.000

члан 39 став 2

Набавка новина у
дигиталном формату
Набавка услуге
обавезног осигурања
возила

125.000

90.139

99.153

члан 39 став 2

350.000

235.007

282.008

централизована
јавна набавка

услуге

Набавка услуге каско
осигурања возила

200.000

171.393

205.671

централизована
јавна набавка

22. фебруар
2019.

услуге

125.000

125.000

150.000

централизована
јавна набавка

14. јануар 2019.

услуге

Набавка услуге
одржавања
рачунарске и
комуникационе
опреме и штампача партија 10
Набавка
електронских
комуникационих
услуга – услуге
преноса путем
оптичких влакана –
партија 3

600.000

273.600

328.320

централизована
јавна набавка

Обустава/поништење поступка – I квартал 2019.
Врста поступка

Врста
предмета

Предмет
набавке

Опис предмета набавке

Процењена
вредност

отворени

услуге

Набавка услуге
вршења родне
анализе
расхода
издатака за
2018. годину

Услуге вршења родне
анализе расхода
издатака за 2018.
годину

416.666

Разлог
обуставе/поништења
поступка
једина достављена
понуда одбијена као
неприхватљива

Опис разлога

једина достављена
понуда одбијена као
неприхватљива, јер
прелази процењену
вредност јавне набавке

