
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5: Предмет јавне набавке су добра – Опрема за потребе реализације пројекта дигитализација документације о културним добрима на територији Завода. Назив и ознака из општег речника набавки: Рачунарска опрема – 30200000. Јавна набавка је обликована у 2 (две) патрије и то: Партија I – рачунарска опрема (сервер, стореџ уређаја са хард дисковима, упс напајањe).Партија II – рачунарска опремa (радне станице PC-склопови, монитори и скенери).
	Text6:  за партију 1 – 621.500,00  динара без ПДВ за партију 2 – 1.033.153,00 динара без ПДВ 
	Text7: Сходно методологији утврђеној Конкурсном документацијом, бр. 1234/3 од 12.08.2016. године, избор најповољније понуде врши се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Бодовање понуђене цене врши се према односу најниже цене и цене из сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број пондера за укупну цену добара из понуда осталих понуђача израчунава се према следећој формули: понуда са најнижом ценом х 100 (максимални број пондера)/цена из понуде за коју се израчунава број пондера. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, биће спроведен поступак жребања и као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребом.Како је у поступку јавне набавке добијена само једна прихватљива и одговарајућа понуда, избор најповољнијег понуђача извршен је применом првонаведеног критеријума «Најнижа понуђена цена». 
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	Text12: за партију 1 – 621.500,00  динара без ПДВза партију 2 – 933.771,00 динара без ПДВ 
	Text13: за партију 1 – 621.500,00  динара без ПДВза партију 2 – 1.033.153,00 динара без ПДВ 
	Text14: за партију 1 – 621.500,00  динара без ПДВза партију 2 – 1.033.153,00 динара без ПДВ 
	Text15: Нема.
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	Text18: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME I INFORMATIČKI INŽENJERING INFORMATIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD), ул. Јеврејска 32, Београд-Стари Град
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