ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

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

Адреса наручиоца:

Булевар краља Александра 84, 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 бр. 08/15 су добра – Серверска опрема и опрема за складиштење
података.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 48820000 – Сервери
- 48200000 – Програмски пакети за умрежавање, интернет и интранет
- 32424000 – Мрежна инфраструктура

Уговорена вредност:

13.600.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда:
1. Понуђена цена - 94 пондера
2. Функционалности платформе за виртуелизацију – 6 пондера

1

Број примљених понуда:

- Највиша

13.750.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

13.600.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

13.750.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

13.600.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2015. године

Датум закључења уговора:

09.11.2015. године

Основни подаци о добављачу:
COMTRADE SYSTEM INTEGRATION д,о.о, Београд, улица Савски насип број 7, ПИБ: 100181280,
матични број:17335847, законски заступник Mилoш Mирajнић, директор.

Период важења уговора:

40 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Промена стопе ПДВ-а која наступи до тренутка плаћања, што ће се сматрати објективном околношћу и о чему ће се закључити
Анекс уговора у случају наступања те околности.
Објективне околности које могу довести до продужења рока испоруке добара су ванредно стање изазвано елементарним
непогодама, промене прописа којима су регулисане области увоза, царине и промета телекомуникационе опреме и услова које
телекомуникациона опрема мора да испуњава, под условом да су ванредне околности и промене у тим прописима узроковале
немогућност испоруке добара у уговореном року. Уколико на страни Наручиоца постоје околности због којих Наручилац није у
могућности да прими испоручену опрему у уговореном року због промене седишта, то ће се сматрати објективном околношћу.

Остале информације:
/

