Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs
На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије»
Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282
Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће
Предмет јавне набавке: услуга – Консултантске услуге из области људскиx
ресурса (HR) (72000000 Услугe инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje: сaвeтoдaвнe услугe,
изрaдa aпликaциja, интeрнeт и пoдршкa)
Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге по следећим јединачним
ценама:
Р.бр.

1.

2.

3.

4

5

Назив

Индивидуални извештај о
тенденцијама у понашању
кандидата у различитим
пословним околностима
Упоредни извештај о
тенденцијама у понашањима
групе кандидата
Индивидуална и/или групна
компатибилност кандидата са
захтевима одређене позиције у
организационој шеми компаније
Индивидуална и/или групна
компатибилност у поређењу са
компетенцијама постављеним
од стране компаније
Индивидуална и/или групна
уклопивост кандидата са
руководиоцем тима

Број
кандидата

60

60

60

60

60

Јединична
цена по
кандидату без
ПДВ-а

Укупна
цена
без ПДВа

600,00

36.000,00

600,00

36.000,00

600,00

36.000,00

600,00

36.000,00

600,00

36.000,00

6

7

Комбиновани тест
способности, личности
кандидата
Тест знања и вештина
кандидата – у сарадњи са
Наручиоцем

60

7.800,00

468.000,00

60

1.000,00

60.000,00

Укупна цена без ПДВ-а: 708.000,00
Износ ПДВ-а: 141.600,00
Укупна цена са ПДВ-ом: 849.600,00
Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.
Критеријум за доделу уговора:
Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна
цена без ПДВ-а“
Број примљених понуда:
Благовремено до дана 31. маја 2019. године примљене су понуде од два понуђача
Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуда понуђача «GI GROUP HR SOLUTIONS» d.о.о. Београд, је највиша
понуђена и износи 968.762,00 динара без пореза на додату вредност, односно
1.162.514,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда понуђача «HINT»
d.o.o. Нови Београд, је најнижа понуђена и износи 708.000,00 динара без пореза на
додату вредност, односно 849.600,00 динара са порезом на додату вредност
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Понуда понуђача «HINT» d.o.o. Нови Београд, је једина понуђена, прихватљива и
износи 708.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 849.600,00
динара са порезом на додату вредност
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуђач нема Подизвођача
Датум доношења одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора је донета дана 07. јуни 2019. године
Датум закључења уговора:
Уговор је закључен дана 29.07.2019. године
Основни подаци о добављачу:
«HINT» d.o.o., Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 6, XIX спрат ПЦ Ушће,
матични број 21044059, ПИБ 108664253, број рачуна 265-1110310000660-56
отворен код «RAIFFEISEN BANKA» A.D. Београд, телефон 063/7777-977, који
заступа директор Драган Вукосављевић

Период важења уговора:
Добављач се обавезује да Консултантске услуге изврши у року од 30 дана од дана
пријема писане потврде Наручиоца да су се стекли сви услови за почетак посла

