
 ФМ 740.11                                                                                                                                              Страна 1 од 2 
 

 
 

  
       
Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-189/2018- 
Датум: 11.06.2018. 
 

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 
 

Наручиоца Јавног предузећа «Путеви Србије» Београд, Булевар краља Александра број 
282, за јавну набаваку услуга Одржавање софтверског програма за финансијско пословање 
«MEGA – HERMES», (ознака из Општег речника набавки: 71322000 72212218 Услуге израде 
софтвера за управљање дозволама (лиценцама))., број набавке 39/2018, процењене вредности до 
2.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, за коју се спроводи поступак јавне набавке 
мале вредности путем прикупљања писмених понуда од понуђача који обављају делатност која је 
предмет јавне набавке и који су према сазнањима Наручиоца способни да изврше набавку и то:  

 
1. «MEGA COMPUTER ENGINEERING» d.о.о. Београд, ул. Мис Ирбијева бр. 48Г 
2. «SAGA» d.о.о. Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64А 
3. ИНСТИТУТ «МИХАЈЛО ПУПИН – АУТОМАТИКА» д.о.о. Београд, ул. Волгина бр. 

15 
као и позива  објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 

дана 31. маја 2018. године. 
 

1. Поступак отварања понуда спроводи се у просторијама Наручиоца у Београду Булевар 
краља Александра број 282, дана 11. јуна 2018. године са почетком у 10,00 часова. 
 

2. Отварање понуда спроводи Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована 
решењем в.д. директора ЈП «Путеви Србије» број 404-189/2018-3 од 14. маја 2018. године у 
следећем саставу: 
 

1. Зоран Данковић, инж. информатике – председник комисије     
2. Власмир Маглов, дипл. економиста – заменик председника комисије          
3. Диана Ћирић, дипл.инж.орг.наука – члан  
4. Саша Тричковић, инж.инф.тех. – заменик члана  
5. Александар Даниловић, дипл.екон. – члан  
6. Владимир Пелевић, дипл. правник – заменик члана 

 
Комисија отвара седницу и утврђује да су присутни следећи чланови Комисије: 
 

1. Зоран Данковић, инж. информатике– председник комисије     
2. Диана Ћирић, дипл.инж.орг.наука – члан 
3. Александар Даниловић, дипл.екон. – члан 

 
Комисија констатује да је присутан довољан број чланова који може да доноси пуноважне 

одлуке. 
 

3. Констатује се да отварању понуде не присуствује овлашћени представник понуђача  
 

 4. Благовремено тј. до дана 11. јуна 2018. године до 09,30 часова, примљена је понуда 
понуђача: 
 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача Датум  
пријема 

Час 

404-189/2018-5 «MEGA COMPUTER ENGINEERIG» d.о.о. 11.06.2018. 08,42 
 
Неблаговремених понуда није било. 
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Комисија почиње са отварањем понуде. 
На основу члана 104. Закона о јавним набавкама у поступку отварања понуде, у записник ће 

се уносити следећи подаци који су дефинисани конкурсном документацијом: 
 

1. «MEGA COMPUTER ENGINEERIG» d.о.о. Београд, ул. Мис Ирбијеве бр. 48г, број 
понуде 404-189/2018-5 

 

 
У оквиру Понуде је приложено: 
 

1. Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама Има  

2. Изјава на меморандуму Понуђача да је власник над изворним кодом 
предметног информациони систем  „HERMES“  односно предметног 
софтвера за финансијско пословање MEGA-HERMES. или оверена потвда 
о сагласности власника изворног кода да је Понуђач оспособљен и може 
да врши  одржавање софтверског програма за финансијско пословање 
MEGA- HERMES 

Има  

3. Број потврда Наручилаца  1  

4 Попуњен, потписан и оверен модел уговора Има  
 

Понуда за предметну јавну набавку износи:  
 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а  
 

 
1.985.460,00 динара 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 
 

2.382.552,00 динара 

 
Рок важења понуде  
 

 
60 дана 

 
Прочитана је једина достављена понуда. 
 
Чланови Комисије немају примедби на поступак отварања понуда.  
 
Поступак отварања понуда завршен је у 10,20 часова, дана 11. јуна  2018. године    
 
Потписи чланова комисије: 
 
Зоран Данковић, инж. информатике                                        ________________________ 
 
 
Диана Ћирић, дипл.инж.орг.наука                                                     ________________________ 
 
  
Александар Даниловић, дипл.екон.                                                              ________________________                                                         


