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

Датум
закључења
уговора

Врста
предмета

Yumit doo
3. април 2019.

добра

3. април 2019

добра

3. април 2019

добра

Miross doo

16. април 2019.

услуге

Yumit doo

17. април 2019.

добра

Yumit doo

Yumit doo

Набавка
електронске и
фотографске
опреме, партија 1
Набавка
електронске и
фотографске
опреме, партија 2
Набавка
електронске и
фотографске
опреме, партија 3
Услуге
организовања
скупова, округлих
столова и других
догађаја
Набавка рачунарске
опреме, партија 1

Процењена
вредност без
пдв

Уговорена
вредност без
пдв

Уговорена
вредност са
пдв

356.875

324.000

388.800

отворени
поступак

211.041

165.000

198.000

отворени
поступак

127.709

117.600

141.120

5.000.000

3.900.000

4.680.900

375.00

312.480

374.976

Основ ЗЈН

отворени
поступак

отворени
поступак

отворени
поступак

Набавка рачунарске
опреме, партија 2

Информатика ад
22. април 2019.

Информатика ад

Предмет уговора

22. април 2019.

добра

добра

Набавка рачунарске
опреме, партија 4

62.500

59.675

71.610

отворени
поступак

20.833

6.024

7.228

отворени
поступак

Група понуђача:
Ветеринарски
специјалистички
институт Краљево,
Циклонизација ад и
Пољопривредни
факултет Нови Сад

3. мај 2019.

услуге

7. мај 2019

добра

7. мај 2019.

добра

Time Partner doo

Група понуђача: Ekodez doo, Eko-San
doo, Visan doo, DDD
Promet doo, De Mus
doo, Racom 92 doo,
Sinitra DDD, Saniz
M&M doo и
Ekozaštita doo

Услуге надзора и
мониторинга
стручне куће за
спровођење
програма за
сузбијање ларви
комараца на
територији
Републике СрбијеЦентрална Србија за
2019. годину
Набавка препарата
и услуге апликације
препарата за
спровођење
програма сузбијања
ларви комараца на
територији
Републике СрбијеЦентрална Србија за
2019. годину,
партија 1
Набавка препарата
и услуге апликације
препарата за
спровођење
програма сузбијања
ларви комараца на
територији
Републике СрбијеЦентрална Србија за
2019. годину,
партија 2

14.850.000

14.830.000

17.796.000

отворени
поступак

205.937.500

205.875.000

247.050.000

отворени
поступак

25.000.000

24.999.750

24.999.750

отворени
поступак

Bit Impeks doo
7. мај 2019.

услуге

Asseco SEE doo

8. мај 2019.

услуге

Група понуђача:
Aeroklub doo, Arsico
doo и Aerokarte doo

4. јун 2019.

услуге

12. јун 2019.

услуге

21. јун 2019.

услуге

Фактор Плус доо

Центар за европске
политике

Услуге одржавања
софтвера за
буџетско
рачуноводство

Услуга израде
апликације огласне
табле у циљу
информисања
запослених у јавној
управи о
активностима у
оквиру реформи
јавне управе
Набавка услуга
агенције за
посредовање при
резервацији
хотелског смештаја
и при куповини
авио карата
Истраживање јавног
мњења о
реформама јавне
управе
Услуга израде
упоредно-правне
анализе постојећег
радноправног
статуса
функционера у
земљама у

700.000

603.000

723.600

преговарачки
поступак без
објављивања
позива

30.333.333

30.284.800

36.341.760

отворени
поступак

6.000.000

6.000.000

7.200.000

отворени
поступак

4.166.666

4.058.000

4.869.600

отворени
поступак

416.666

400.000

400.000

отворени
поступак

окружењу и у
Републици Србији
ТР Shop Logic
Бранимир Булаић
ПР

28. јун 2019.

добра

28. мај 2019.

услуге

Maxx Mobility doo

7. јун 2019.

услуге

Agrohim&Kemoimpex
doo

20. мај 2019.

добра

Identicus SR doo

29. мај 2019.

добра

ЈП Путеви Србије

30. април 2019.

услуге

Hygiene Service 2AM
doo

11. април 2019.

добра

Југоинспект
Београд ад

Набавка
комуникационе
опреме
Испитивање услова
радне средине

833.333

796.300

955.560

отворени
поступак

125.000

104.000

124.800

члан 39 став 2

Услуге
изнајмљивања
возила
Набавка гума за
службена возила

500.000

349.170

419.004

члан 39 став 2

190.000

109.192

131.030

члан 39 став 2

Набавка потрошног
материјаланалепнице и рибон
фолије
Плаћање посебне
накнаде за
употребу пута
(путарине)
употребом таг
уређаја
Набавка
освеживача
простора и
дезинфекциона
средства за тоалет

150.000

149.600

179.520

члан 39 став 2

208.333

208.333

250.000

члан 7. став 1
тачка 1

375.000

372.500

447.000

члан 39 став 2

Laser Servis Иван
величковић ПР

15. мај 2019.

услуге

Услуга пуњења
тонера

500.000

500.000

600.000

члан 39 став 2

Екоклима сервис

14. јун 2019.

услуге

Одржавање опреме
разно-сервис клима

83.333

51.110

61.332

члан 39 став 2

Вартоивал доо

17. јун 2019.

услуге

166.666

129.600

155.520

члан 39 став 2

Народна банка
Србије

25. јун 2019.

услуге

737.500

737.500

885.000

члан 7. став 1
тачка 1

Forum media doo

5. април 2019.

добра

20.000

17.700

19.470

члан 39 став 2

Forma Bravo doo

11. април 2019.

добра

Набавка услуге
вођења послова из
области заштите од
пожара
Набавка израда
образаца уверења:
о положеном
државном стручном
испиту за кандидате
са средњим
образовањем;
о положеном
државном стручном
испиту за кандидате
са високим
образовањем; о
положеном
посебном стручном
испиту за матичара;
о положеном
испиту за
инспектора
Набавка
публикације,
стручне литературе
Набавка потрошног
материјала-папирна

38.000

32.620

39.144

члан 39 став 2

галантерија и течни
сапун
Malex-City Copy
Service doo

24. јун 2019.

добра

Aigo Business System
doo

27. јун 2019.

добра

ITS Network doo

2. јул 2019.

добра

I&D COM doo

25. јун 2019.

добра

Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2018.
години), партија 1
Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2018.
години), партија 3
Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2018.
години), партија 5
Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је

273.000

273.000

327.600

централизована
јавна набавка

313.500

298.100

357.720

централизована
јавна набавка

869.568

868.443

1.042.131

централизована
јавна набавка

444.510

391.437

469.724

централизована
јавна набавка

покренута у 2018.
години), партија 12
НИС ад

27. јун 2019.

добра

Набавка горива и
мазива, партија 2

3.035.897

2.126.427

2.551.712

централизована
јавна набавка

Aigo Business System
doo

30. април 2019.

добра

900.000

829.988

995.985

централизована
јавна набавка

Група понуђача:
Informatika ad и ITS
Network doo

25. април 2019.

добра

1.300.000

1.111.282

1.333.538

централизована
јавна набавка

Dikti Line doo

25. април 2019.

добра

14.200

14.160

16.992

централизована
јавна набавка

Generali osiguranje
Srbija doo

6. мај 2019.

услуге

Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2017.
години), партија 3
Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2017.
години), партија 5
Набавка
рачунарског
материјала-тонера
(осим за тонере
набављене на
основу ЦЈН која је
покренута у 2017.
години), партија 6
Услуге осигурања,
партија 1

584.000

208.754

250.504

централизована
јавна набавка

Generali osiguranje
Srbija doo

21. мај 2019.

услуге

Услуге осигурања,
партија 2

219.000

283.824

340.588

централизована
јавна набавка

Wiener Stadtische
ado

16. мај 2019.

услуге

Услуге осигурања,
партија 3

30.000

18.000

21.600

централизована
јавна набавка

Сага доо

31. мај 2019.

добра

875.690

842.535

1.011.042

централизована
јавна набавка

Сага доо

31. мај 2019.

добра

309.330

216.855

260.226

централизована
јавна набавка

Група понуђача:
Comtrade System
Integration doo и
Tehnikom informatika
doo

18. јун 2019.

добра

1.983.765

1.824.900

2.189.880

централизована
јавна набавка

Група понуђача: ITS
Network doo и
Kompjuter tehnika
doo

5. јун 2019.

добра

Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 2
Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 4
Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 13
Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 14

418.068

321.726

386.071

централизована
јавна набавка

Сага доо

7. јун 2019.

добра

Malex-City Copy
Service doo

31. мај 2019.

добра

Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 23
Набавка рачунарске
опреме-хардвер
(чија појединачна
вредност не
прелази износ од
500. 000 динара),
партија 29

316.575

270.772

324.926

централизована
јавна набавка

389.200

316.395

379.674

централизована
јавна набавка

Обустава/поништење поступка – II квартал 2019.
Врста поступка

Врста
предмета

Предмет
набавке

Опис предмета набавке

Процењена
вредност

отворени

услуге

Услуге вршења родне
анализе расхода
издатака за 2018.
годину

416.666

отворени

добра

Набавка услуге
вршења родне
анализе
расхода
издатака за
2018. годину
Набавка
електронске и
фотографске
опреме, партија
4

Партија 4 – Телевизор
32“

137.708

Разлог
обуставе/поништења
поступка
Није добијена
ниједна
понуда/пријава

Опис разлога

До истека рока за
подношење понуда, није
поднета ниједна понуда

Није добијена
ниједна
понуда/пријава

До истека рока за
подношење понуда, није
поднета ниједна понуда

отворени

добра

Набавка
рачунарске
опреме, партија
3

Партија 3 – Таблет
рачунар

41.666

Једина достављена
понуда одбијена као
неприхватљива

Једина достављена
понуда одбијена као
неприхватљива јер
прелази процењену
вредност

