
 

 

 
 

Београд, 21.12.2020. године 

Број: 737/1  
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
БУЏЕТСКОГ ПОРТАЛА У 33 ЈЛС 

 

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (у даљем тексту: СКГО) 
позива заинтересоване ИТ компаније да доставе своје понуде за: 

 

• Реализацију услуге имплементације буџетског портала у 33 ЈЛС а све у складу са 
конкурсном документацијом којa се може преузети на веб сајту СКГО www.skgo.org у рубрици 

КОНКУРСИ. 

 
Уз понуду је потребно доставити: 

 

• Изјаву којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку набавке дефинисане овом конкурсном документацијом 

• Образац – Професионални капацитет са назначеним описом и укупном вредношћу 

појединачног посла у дизајну и развоју софтвера 

• Сертификат ISO 27001:2005 (Information Security Management System) 

• Образац – Кадровски капацитет – листа експерата који ће бити ангажовани на реализацији 
посла на позицијама: TIM LIDER; МSSQL Database administration expert; .NET/C# Angular 

programmer 

 
Критеријум за оцену понуда je економски најповољнија понуда 

 

• Цена – 60 пондера - најнижа понуђена цена/понуђена цена Х 60 

• Професионални капацитет понуђача - у дизајну и развоју софтвера на сличним 
пројектима и укупном вредношћу појединачног посла – 20 пондера – оцена Комисије 

• Кадровски капацитет– искуство Експерата који ће бити ангажовани на реализацији посла 

на позицијима TIM LIDER, МSSQL Database administration expert, .NET/C# Angular programmer 

- 20 пондера - оцена Комисије 
 

Понуда мора да садржи следеће елементе: назив, адресу и ПИБ понуђача, датум издавања и рок 
важења понуде, цену коштања услуге без ПДВ-а, као и печат и потпис овлашћеног лица понуђача.  

 
Понуђачи ће своју понуду доставити на Обрасцу Понуде у прилогу овог позива.  

 

Са изабраним понуђачем СКГО ће потписати Уговор у коме ће се дефинисати рокови испоруке услуга, 
начин плаћања, средства обезбеђења, гаранције квалитета услуге и друга питања. Изабрани извођач 

ће се Уговором обавезати да ће све информације, чињенице, податке, решења и методе које добије 
од представника пројектног тима СКГО и локалних одељења за буџет и финансије у локалним 

самоуправама, у циљу извршења својих обавеза из уговора, чувати као поверљиве. 

 
Понуду доставити у затвореној коверти на адресу: Македонска 22/VIII, 11000 Београд, 

најкасније до 15.01.2021. до 14 часова, са назнаком:  ПОНУДA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ПОРТАЛА ЈЛС. 
 

Потенцијални понуђачи могу контактирати СКГО посредством електронске поште 
(bojana.prastalo@skgo.org): 

 

• у вези питањима о овом позиву за достављање понуда. Питања можете поставити најкасније 
до 07.01.2021. године. На постављена питања СКГО ће одговарати сукцесивно у року од 3 

http://www.skgo.org/
mailto:bojana.prastalo@skgo.org


радна дана од пријема питања, а најкасније до 11.01.2021. године и то објављивањем 
одговора на истој веб страници СКГО на којој је оглашен позив; 

• за организацију демонстрације у складу са пројектним задатком (приступ back-end-у), тј., 

достављања демо верзије постојећег софтвера за БП инсталираног у 10 пилот локалних 
самоуправа. 

 

 

 


