ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Информационо-комуникациона установа „Академска
мрежа Републике Србије - АМРЕС“

Адреса наручиоца:

Булевар краља Александра 90, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.amres.ac.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке су добра – Oпрeмa зa унaпрeђeњe услoвa у AMРEС цeнтрaлнoм чвoришту - ЈН бр. 02/18
Назив и ознака из општег речника набавке:
31154000 – Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом
31421000 – Оловне батерије
31625100 – Системи за откривање пожара
31625200 – Алармни системи за дојаву пожара
42500000 – Расхладни уређаји и уређаји за проветравање
45331231 – Радови на инсталацији опреме за хлађење
45343200 – Радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара
35111500 – Систем за гашење пламена
35111200 – Материјал за гашење пожара
31121000 – Генераторски агрегати

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"Најнижа понуђена цена"

30.128.713,33 динара без ПДВ-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

30.128.713,33 динара

- Најнижа

30.128.713,33 динара

- Највиша

30.128.713,33 динара

- Најнижа

30.128.713,33 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.12.2018. године

Датум закључења уговора:

1812.2018. године

Основни подаци о добављачу:
заједничка понуда коју чини група понуђача „Enel PS“ d.o.o, Зеленгорска 1г, Београд –
носилац заједничке понуде, ПИБ: 100822561; матични број: 17358430, чији је законски
заступник Саша Михаиловић, директор и „TVI“ d.o.o, Стојана Матића 44/2, Београд – члан
групе понуђача, ПИБ: 106707005; матични број:20663987, чији је законски заступник Милан
Љубојевић, директор

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Продужење рока испоруке због објективних околности

Остале информације:
Уговор је закључен на основу оквирног споразума

