
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:

Народна библиотека Србије 

Београд, Скерлићева бр.1

www.nb.rs 

Култура

Услуге

Јавна набавка мале вредности услуга израде апликације за Мрежу библиотека Србије (МБС)  
и израде апликације за вођење регистра издавача и њихових издања (ISBN/CIP пословање) - 
I фаза, 
обликована по партијама, ЈНМВ 12/2019 
 
48611000 
72212600

- Партија 1 израде апликације за Мрежу библиотека Србије (МБС)  
920.000,00 динара 
- Партија 2 израде апликације за вођење регистра издавача и њихових 
издања (ISBN/CIP пословање) - I фаза 880.000,00 динара 

Критеријум најниже понуђене цене 



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:

шест

Партија 1 - 1.200.000,00 динара 
Партија 2 - 1.250.000,00

Партија 1- 590.000,00 динара 
Партија 2 - 380.000,00 динара 
(понуђач који је понудио најнижу цену у остављеном није доставио допуну тражене 
документације)

Партија 1 - 1.200.000,00 динара 
Партија 2 - 1.250.000,00

Партија 1 - 920.000,00 динара 
Партија 2 - 880.000,00 динара

/

0101 број 543/14 од 16.05.2019.

Партија 1 0101 бр. 543/15 од 03.06.2019. 
Партија 2 0101 бр. 543/16 од 03.06.2019.

Партија 1  MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO, Београд, Мис Ирбијеве 48г, ПИБ 101744114, МБ 
07753594 
 
Партија 2 MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO, Београд, Мис Ирбијеве 48г, ПИБ 101744114, МБ 
07753594  

- Партија 1 180 дана од дана потписивања уговора 
- Партија 2 до 30.11.2019.год. 

/

/


