
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ–БР.6/2020   
Услуга одржавања информационих система Heliant Health, Heliant Moneо и LIS.  Редизајн и 
одржавање web site-a и Одржавање mail сервера и система за управљање документима  Дома 
здравља Крагујевац 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
 Процењена вредност набавке…2.841.330,00 динара без ПДВ-а (3.410.000,00 динара са ПДВ-ом) 
Јавна набавка је обликована у три партије, а по Одлуци директора Дома здравља Крагујевац бр. 
01-3690/2 08.06.2020.године и то: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Критеријум за избор најповољније понуде за све партије је најнижа понуђена цена. 
 У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом најнижом 

понуђеном ценом, повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком плаћања, у случају да 
две или више понуда буду са истом најнижом ценом и истим роком плаћања повољнија ће се 
сматрати понуда са дужим роком важења понуда  

 Назив и ознака из општег речника набавке: 
72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера 

 
 Трајање Уговора: Уговор се закључује на период 31.12.2020.године 
 
Партија 1-Позиција 1 - 

Имплементација заштитног зида (WAF) које испоручује  
Министарство здравља, на опреми коју обезбеђује установа 
      Цена без ПДВ-а ...................30.000,00 
      Цена са ПДВ-ом ..................36.000,00 

Партија 1- Позиција 2 –Одржавање информационих система Heliant Health, Heliant Moneо 
Понуђач Укупна процењена вредност без 

ПДВ-а 
Понуђена цена без ПДВ-а 
на месечном нивоу 

ИНФОЛАБ д.о.о., 2.271.300,00    186.000,00 
 
 
Критеријум за Партију 1-  - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије  2.271.300,00  дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:1 
Највише понуђена цена: 186.000,00  дин.без ПДВ-а на месечном новоу 
Вредност изабране понуде: 186.000,00 дин.без ПДВ-а  на месечом нивоу 
Понуђачу Понуђачу ИНФОЛАБ д.о.о., Шуматовачка 14а, 11000 Београд понуда заведена под бр. 04-4066 од 
24.06.2020.године. 

Партија бр.1 Одржавање информационих система Heliant Health, 
Heliant Moneо 

Процењена вредност пар.1 2.271.300,00 дин.  без ПДВ-а  ( 2.725.560 ,00 дин.са ПДВ-
ом) 

Партија бр.2 Одржавање информационог система ЛИС 
 

Процењена вредност пар.2 350.000,00 дин.без ПДВ-а (420.000,00  дин.са ПДВ-ом) 
Партија бр.3 Услуге: Редизајн и одржавање web site-a; mail servisa и 

системе за управљање документима 
Процењена вредност пар.3   220.000,00 дин.     без ПДВ-а ( 264.000,00 дин.са ПДВ-ом) 

УКУПНО ЗА НАБАВКУ 
бр. 6/2020 

2.841.330,00 динара без ПДВ-а (3.410.000,00 дин са ПДВ-
ом) 



 
 
 
Партија 2- Одржавање информационог система ЛИС 
Понуђач Укупна процењена вредност 

без ПДВ-а 
Понуђена цена без ПДВ-
а на месечном нивоу 

Лабораторијски 
информациони систем 
доо 

350.000,00           33.000,00 

 
 
Критеријум за Партију 2 - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије 350.000,00  дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:1 
Највише понуђена цена: 33.000,00  дин.без ПДВ-а на месечном новоу 
Вредност изабране понуде: 33.000,00 дин.без ПДВ-а на месечном новоу 
Понуђачу Понуђачу Лабораторијски информациони систем доо Савски трг 9 Београд понуда заведена под бр. 04-
4065 од 24.06.2020.године. 
 
 
Партија 3- Редизајн и одржавање web site-a; mail servisa и системе за управљање документима 
Понуђач Укупна процењена вредност без 

ПДВ-а 
Понуђена цена без ПДВ-а 
на месечном нивоу 

Агенција „Спот“, 220.000,00 29.000,00 
 
Критеријум за Партију 3 - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије 220.000,00  дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:1 
Највише понуђена цена: 29.000,00  дин.без ПДВ-а на месечном нивоу 
Вредност изабране понуде: 29.000,00 дин.без ПДВ-а на месечном нивоу 
Понуђачу   Агенција за израду веб портала Спот, пр Иван Мандић, Приштинска 9,  Крагујевац, понуда заведена под 
бр. 01-4058 од 23.06.2020.године. 
 


