ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Добра – Набавка опреме у оквиру Ерасмус + пројекта „BOOSTING ENGAGEMENT OF SERBIAN
UNIVERSITIES IN OPEN SCIENCE(BE-OPEN)“ , по партијама 1-6.
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
30200000–1 Рачунарска опрема и материјал; 30230000-0 Рачунарска опрема
72212461-8 Услуге израде аналитичког или научног софтвера; 72268000 Услуге набавке
софтвера;

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

"најнижа понуђена цена"

За пртију број 4 укупно процењена вредност за сва четири партнера износи
991.324,34 дин. без ПДВ-а /УНС-652.648,80; УНИ Н.Пазар-101.637,77; УНИ УметностиБг-135.400,00; УНИ Кг-101.637,77, у динарима без ПДВ-а/.
Уговорена вредност за Универзитет у Новом Саду износи 575.180,00 динара без
ПДВ-а.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

788.360,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

788.360,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

788.360,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

788.360,00 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: 18.07.2018. године

Датум закључења уговора:

21.08.2018. године

Основни подаци о добављачу:
Positive doo, 21000 Novi Sad, ul.Danila Kisa 5
PIB 100276510
MB 08695407

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

Остале информације:
Универзитет у новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1 је по Одлуци о спровођењу поступка ЈН од
стране више наручилаца од 29.05.2018. године овлашћен да за потребе партнера спроведе
поступак јавне набавке за горе наведени пројекат.Уговорена вредност је УНС-575.189,00; УНИ
Н.Пазар-63.954,00; УНИ Уметности-Бг-85.272,00; УНИ Кг-63.954,00-укупно 788.360,00 динара
без ПДВ-а.

