ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Агенција за осигурање депозита

Адреса наручиоца:

11000 Београд, Кнез Михаилова бр. 2.

Интернет страница наручиоца:

www.aod.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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 број ЈН.МВ.-11/16, за Партију 1. је набавка услуга поправке са
заменом резервних делова рачунара, штампача и сервера.
Ознакa из општег речника набавке је 550312000 - услуга одржавања и поправка рачунарске
опреме.

Уговорена вредност:

до износа од 700.000 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора за Партију 1. биће донета применом критеријума економски
најповољније понуде, према следећим критеријумима:
1. најнижа понуђена цена за радни сат – 70 бодова
Бодовање се врши по формули: а/б х 70, где је а – најнижа укупна понуђена цена радног
сата, б – укупна понуђена цена радног сата.
2. најнижа понуђена цена за резервне делове – 30 бодова
Бодовање се врши по формули: а/б х 30, где је а – најнижа укупна понуђена цене за
резервне делове, б – укупна понуђена цена за резервне делове.

2

Број примљених понуда:

- Највиша

Цена радног часа - 17.300,00
Цена резервних делова - 3.476.851,84

- Најнижа

Цена радног часа - 15.000,00
Цена резервних делова - 1.797.073,20

- Највиша

Цена радног часа - 17.300,00
Цена резервних делова - 3.476.851,84

- Најнижа

Цена радног часа - 15.000,00
Цена резервних делова - 1.797.073,20

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2016. године

Датум закључења уговора:

03.06.2016. године

Основни подаци о добављачу:
Голум д.о.о.
Београд, ул. Симе Игуманова бр. 14.
ПИБ: 100154297
Mатични број: 06180418

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

