На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о додели уговора 07 бр. 057-2226/9 од 07.12.2016.
године
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
За јавну набавку мале вредности услуге одржавања и израде нових модула
информационог система наручиоца Завода за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана
Рибара бр. 91, Нови Београд, www.zzps.rs, установа (у даљем тексту: Наручилац); шифра
из општег речника набавки: 72700000 – услуге рачунарске мреже, редни број ЈНМВ
13/2016, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана
15.11.2016. године, закључен је дана 13.12.2016. године уговор са следећим понуђачем:
GSC SYSTEMS д.о.о. Београд, Ул. Интернационалних бригада бр. 18; ПИБ
103400605, МБ 17544691.
Предмет ове јавне набавке је:
- одржавање и измене постојећег апликативног софтвера Наручиоца (модули
Информационог система: Администрација корисника и модула, Писарница,
Рачуноводство, Услови, Мишљења за сакупљање, Географски информациони систем Теренска карта, Ботаника, Зоолошки подаци, Магацини, Службена путовања, Налози,
Лични подаци, Кадровска служба, Послови, Закони, Документација ЗПД, Терени, Фото
документација, Екомреже, Изводи, Анализа теренских података, Извештај о стању
природе у Србији, Анализа теренских података, Модул за ажурирање и размену података
са другим институцијама и спољним сарадницима за потребе NATURA 2000; пратећи
кориснички програми),
- израда нових модула апликативног софвера и њихове измене: Шумске основе,
наставак централизације информационог система (Београд и Ниш), израда интерног
портала за потребе запослених у Заводу за заштиту природе Србије у Београду и Нишу и
израда дела интернет странице Завода за заштиту природе Србије (www.zzps.rs) за
представљање ГИС података о заштићеним природним добрима са везом са
информационим системом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уговор се закључује на период од једне године, од 11.12.2016. до 11.12.2017.
године.
Уговорена вредност је 1.452.000,00 динара без ПДВ, односно 1.742.400,00 динара
са ПДВ.
Наручилац је добио једну понуду, која је и прихватљива.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења уговора.

