
Страна 1 од 4 

 

 

  

На основу члана  55. став 1. тачка 2), члана 57. став 2,  члана 60. став 1. тачка 2)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 

и 68/15) 

 
МИНИСТАРСТВО  

 ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  

                                                11000 Београд, Немањина 22-26 

 

                                                               о г л а ш а в а 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у  поступку јавне набавке мале вредности 

за јавну набавку  добара –  Израда портала за brownfild инвестиције у Републици 

Србији 

Број јавне набавке ЈН МВ 20/2018 

 

1. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 

Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе, позива сва заинтересована лица да 

поднесу своје понуде под условима из конкурсне документације.за предметну јавну 

набавку. 

 

      Предмет јавне набавке су услуге – Израда портала за brownfild инвестиције у 

Републици Србији 

 

               Назив и ознака из општег речника набавке:  

     72212422- пакет услуга израде софтвера 

72212610-услуге израде софтвера за базе података  

 

    Предмет јавне набавке ближе је одређен у конкурсној документацији. 

 

2. Критеријум за избор и доделу уговора:   
 

           Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“. 

 

           Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом 

критеријума“економски најповољнија понуда“. 

 

Уговор ће бити додељен понуђачу који оствари највећи укупан број пондера (под 

условом да је понуда прихватљива у смислу ЗЈН и конкурсне документације за 

предметну јавну набаку). 

 

ОПИС И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА  

 

                                                 

Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума: 

http://www.mtt.gov.rs/


Страна 2 од 4 

 

 

 

ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА: 

 

 

ПОНДЕРИ 

1. Цена софтвера за портал brownfield инвестиције  

30 

2. Укупна цена за прикупљање, обраду података и израду 

елабората индустријских објеката, све у складу са 

техничком спецификацијом 

 

 

                    60 

3. Рок испоруке                     10 

                                             УКУПНО 100 
 

           НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПОНДЕРА 
 

 

1. Методологија доделе пондера за елемент критеријума - цена (ЦС) 

 

Максималан број пондера за елемент критеријума цена за софтвер  је 30 пондера. 

 

Пондерисање: Број пондера -  израчунава се према формули: 

 

 Најнижа понуђена цена неког од понуђача  

ЦС = -------------------------------------------------------------- x максималан број пондера (30) 

                           Понуђена цена из понуде  

                  понуђача који се оцењује и рангира 

                              
Код овог елемента критеријума, упоређиваће се укупна цена без ПДВ из Обрасца 

понуде. 

 

2. Методологија доделе пондера за елемент критеријума - цена (ЦЕ) 

 

Максималан број пондера за елемент критеријума цена прикупљање и обраду 

података и израду елабората индустријских објеката је 60 пондера. 

 

Пондерисање: Број пондера -  израчунава се према формули: 

 

 Најнижа понуђена цена неког од понуђача  

ЦЕ = -------------------------------------------------------------- x максималан број пондера (60) 

                           Понуђена цена из понуде  

                  понуђача који се оцењује и рангира 

                              
Код овог елемента критеријума, упоређиваће се укупна цена без ПДВ из Обрасца 

понуде. 

 

3. Методологија пондера за елемент критеријума – рок испоруке (РИ). 

 

Максималан број пондера за елемент критеријума за понуђени рок испоруке 

добара је 10 пондера. 
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У случају да  је понуђени рок за испоруку софтвера до 3 месеца од дана доставе 

списка локација од стране Министарства.  Понуђач добија 10 пондера. 

 

У случају да  је понуђени рок за испоруку софтвера до 4 месеца од дана доставе 

списка локација од стране Министарства.  Понуђач добија 5 пондера. 

 

У случају да  је понуђени рок за испоруку софтвера више од 4 месеца до 6 

месеци  од дана доставе списка локација од стране Министарства.  Понуђач добија 0 

пондера. 

 

Процењена вредност предметне јавне набавке је 4.166.666,67 динара без ПДВ-а. 

Укупну понуђену цену чини збир Цене софтвера и Цене израде елабората. 

Цену софтвера чини цена израде портала са базом података у складу са техничком 

спецификацијом. 

Цену израде елабората чини збир свих цена прикупљања, обраде података и израде 

елабората индустријских објеката. 

Максимално прихватљива понуђена цена за софтвер је 2.250.000,00 динара без 

ПДВ-а ( у складу са Законом о буџету 2018, расположиво на конту 515111 

компјутерски софтвер). 

Максимално прихватљива укупна понуђена цена за пратеће услуге израде 

елабората је 1.916.666,67 без ПДВ-а ( у складу са Законом о буџету 2018, 

расположиво на конту 423599 остале стручне услуге). 

 

Резервни елементи критеријума  

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера. 

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда  биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу укупну 

цену израде елабората. У случају и исте понуђене укупне цене израде елабората, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем 

(Комисијским извлачењем цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству 

понуђача, о чему ће бити сачињен посебан записник).  

            

3. Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација је доступна на интернет адреси Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација: www.mtt.@gov.rs и Порталу јавних набавки 

http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

 

4. Начин подношења понуда и рок: 

Рок за подношење понуда је 14.06.2018. године до 9:00 часова на писарници 

Наручиоца. 

Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове 

републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд. Детаљно упутство о начину 

подношење понуда је дато у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
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5.  Време и место отварања понуда: 

Отварање понуда одржаће се истога дана по истеку рока за подношење понуда, у 

10:00 часова у просторијама Наручиоца, Немањина 22-26, 3 спрат, канцеларија број 8. 

Отварање понуда је јавно. 

 

6.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

 Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда у име 

понуђача морају Комисији Наручиоца доставити одговарајуће овлашћење потписано 

од стране одговорног лица понуђача и са печатом понуђача. У противном наступају 

као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, 

истицање приговора и др.) 

 

7. Рок за доношење одлуке: 

    Рок за доношење одлуке је 10 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 

108. став 3. ЗЈН. 

 

8.  Контакт:  

Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, 

Немањина 22-26, Београд, 10. спрат,  канцеларија број 31. 

 


