На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ЈКП “Београдски метро и воз“
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац: ЈКП “Београдски метро и воз“
Адреса: Светозара Марковића 38-40
Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Предмет јавне набавке бр. ЈН 07/19 - добра - НАБАВКА ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА ЗА МОДЕЛИРАЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
ОРН (шифра и назив из општег речника набавки) је: 48900000-7 – разни рачунарски пакети и
рачунарски системи
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, ради закључења уговора
о јавној набавци.
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Уколико две или више понуда за исту партију имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни период. Уколико ни након
примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти и исти
рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.
Број примљених понуда: 2 (две)
Највиша и најнижа понуђена цена:
- Највиша
4.586.056,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа
2.628.000,00 динара без ПДВ-а
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша
2.628.000,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа
2.628.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.01.2020. године
Основни подаци о добављачу:
-носилац посла „MC TRANSPORT DESIGN AND SIMULATION D.O.O. , Београд, Шуматовачка 3а,
матични број 21439177, ПИБ 111191921 и члан групе „ TRENO LAB SRLS“ Goriza Vai Maniacco 7/a, CAP
34170, Италија ,матични број REA number GO-77567 , ПИБ 01166360311
Уговор се закључује са једним добављачем на следећу вредност:
2.628.000,00 динара без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 03.02.2020.године
Период важења уговора: минимум 12 месеци почев од дана потписивања записника о извршеној обуци.

