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:

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 ЈН-04-1/20 је набавка Microsoft софтверске лиценце за оперативни
систем сервера и персоналних рачунара, као и лиценце за антивирус заштиту за персоналне
рачунаре и мобилне телефоне, ради несметаног обављања редовних активности запослених
и ангажованих лица у Агенцији за осигурање депозита.
Партија 1. - Софтверске лиценце за оперативни систем сервера и персоналних рачунара
Ознаке из општег речника набавке су:
• 48620000 - оперативни системи,
• 48621000 - програмски пакет за оперативни систем централног рачунара,
• 48624000 - програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара (PC).

Уговорена вредност:

Партија 1. - износи 2.371.044,00 динара без ПДВ-а, односно 2.845.252,80 динара са
обрачунатим ПДВ-ом, и то:
за прву годину (2020) износи 1.490.044,00 динара без ПДВ-а, односно 1.788.052,80
динара са ПДВ-ом, за другу годину (2021) износи 880.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 1.056.000,00 динара са ПДВ-ом и за трећу годину (2022) износи 1.000,00
динара без ПДВ-а, односно 1.200,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена за Партију 1.
Уколико две или више понуда имају једнаку укупну цену, уговор ће бити додељен понуђачу
који за Партију 1. понуди краћи рок уступања лиценци, a у случају да две или више понуда
имају исти рок уступања лиценци, уговор ће бити додељен понуђачу који је први доставио
понуду.
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.844.275,00 без ПДВ-а

- Најнижа

2.117.000,00 без ПДВ-а

- Највиша

2.844.275,00 без ПДВ-а

- Најнижа

2.371.044,00 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: 2.10.2020.г.

Датум закључења уговора:

21.10.2020.г.

Основни подаци о добављачу:

Период важења уговора:

3 године

Околности које представљају основ за измену уговора:

JAPI COM д.о.о. Нови Сад, ул. Руменачка бр. 13
Матични број 08664005
ПИБ 101645578

Остале информације:

