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АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ
РfПVБЛИКЕ СРБИЈF

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службе ни гласник РС", број 124/12, 14/2015,
68/2015), и Одлуке о додели уговора број 295/2020-Д-1I11 од 18.06.2020. године, Агенција за
енергетику Републике Србије, Београд, Теразије број 51V објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке мале вредности број 3/2020

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Агенција за енергетику Републике
Србије, Београд, Теразије бр. 51V, www.aers.rs

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

З. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне
набавке мале вредности број 3/2020 је набавка рачунарске опреме (хардверска и
софтверска), ознака из Уредбе о утврђивању општег речника набавке ("Службени
гласник РС" број 56/14) је 30200000 (рачунарска опрема и материјал) и 48000000
(програмски пакети и информациони системи). Предмет јавне набавке је обликован по
партијама, Партија 1- уређај за складиштење података, Партија 2 - остала опрема и
програмски пакети.

4. Уговорена вредност јавне набавке за Партију 1. - уређај за складиштење података:
3.619.000,00 динара без пореза на додат у вредност.

5. Уговорена вредност јавне набавке за Партију 2. - остала опрема и програмски
пакети: 1.124.000,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Критеријум за доделу уговора је био најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа
понуђена цена код прихватљивих понуда: Благовремено, тј. до дана 10.06.2020.
године до 12:00 часова, примљене су четири понуде, од којих две понуде за Партију 1. и
две понуде за Партију 2. Највиша понуђена цена за Партију 1. износи 2.659.000,00
динара у понуди која је оцењена као прихватљива, док најнижа понуђена цена износи
2.630.749,00 динара у понуди која је оцењена као прихватљива. Највиша понуђена цена
за Партију 2. износи 1.361.635,00 У понуди која је оцењена као прихватљива, док најнижа
понуђена цена износи 1.166.518,00 у понуди која је оцењена као прихватљива.

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђачи за
Партију 1. и Партију 2. наступају самостално.
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9. Датум доношења одлуке о додели уговора, датум закључења уговора:

Одлука о додели уговора донета је на седници Савета Агенције за енергетику Републике
Србије дана 18.06.2020. године. Уговор за Партију 1. за уређај за складиштење података
закључен је дана 08.07.2020. године са понуђачем Dialog Предузеће за трговину,
пословне услуге и консалтинг Д.О.о. Београд (Нови Београд), са седиштем у Београду,
улица Булевар Зорана Ђинђића број 50. Уговор за Партију 2. за куповини и обнову
лиценци, закључен је дана 02.07.2020. године са понуђачем ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
"ИНФОРМДТИКД" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, са седиштем у Београду, улица
Јеврејска број 32. Уговори за Партију 1 и 2. је закључен на период од годину дана.
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