ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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: Лиценце за софтвере и софтвери за подршку услугама АМРЕС - ЈН бр. 02/17.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 48000000 - Програмски пакети и информациони системи
- 48515000 - Програмски пакет за видеоконференције
- 48761000 - Антивирусни програмски пакет
Предметна јавна набавка је обликована у 4 партије и то:
1. Партија 1 - Лиценце за RADIUS сервер
2. Партија 2 - Лиценце за софтвере унутар радног окружења АМРЕС
3. Партија 3 - Лиценце за backup решење
4. Партија 4 - Лиценце за пружање услуге веб-конференција
Обустављена је партија 3 – Лиценце за backup решење

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност ове јавне набавке износи
9.435.500,00 динара без ПДВ, од чега процењена вредност
за партију 3 износи 7.060.500,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

У партији 3 је примљена једна понуда групе понуђача коју чине:
„ITS NETWORK“ д.о.о., Врањска 29/19, Београд, матични број: 20533331, ПИБ: 106114404,
чији je законски заступник Александар Поповић - носилац заједничке понуде и „BRAINEERING
IT SOLUTIONS“ д.о.о. Пилота Михаила Петровића 70а, Београд, матични број: 21090174, ПИБ:
108901241, чији je законски заступник Немања Цветков – члан групе понуђача

Разлог за обуставу поступка:
С обзиром да је поднета понуда одбијена као неодговарајућа, нису се стекли услови за
доделу уговора у смислу члана 107. став 3. Закона, то се сходно члану 109. став 1. Закона
обуставио поступак јавне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:
У току године

Остале информације:
/

