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Назив наручиоца: =Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд-

Адреса наручиоца: : Балканска број 13

Интернетстраница наручиоца: ;WWW:eps.rs..

Врста наручиоца: ржавна јавна предузећа

Врста предмета: ;Добра
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3а 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:

С►пие предмета Јавне набавке број ЈН/1000/0427/2019 (1482/2019) је:,
Набавка добара - Имплементација сwстема за безбедно управљање`SCADA окружењем:

Назив и ознака из Општег речника набавке:`
• Информациони системи и сервери•= 48800000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

359.250.200;00 динара без ПДВ-а.

~ Критеријум за доделу уговора је „НАЈНИЖА ПОНУЋЕНА ЦЕНА".
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Број примљених понуда:

Понуђена цена:
i

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

- Највиша

- Најнижа

359:250.200,00 динара без П

359.250.200,00 динара без, П

359.250.200;00 динара без ПДВ-а

359:250.200,00 динара без П

Део или вредност уговора који ћe се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: ;23.01.2020: године

Датум закључења уговора:

Основни подаци  о добављачу:
Група пунућача:.
1) Nites d o o Beograd, улица Булевар Миkаила Пупина бр: 115 a, Београд (носилац посла
док су чланови групе:
la) Khaoticen d o o Beograd ; Драгана`РакиТiа 14 В; Београд (члан групе понуfјача)
16) Beotech 1Т Resenja d o o Beograd, Трешњиног цвета 1, Београд (члан`групе понуђа

06.05.2020. године -

Период важења уговора: У.говор важи до обостраног испуњења уговореник
обавеза:

Околности које представљају основ за измену уговора:

Након заључењг Уговора:о јавној набавци Наручилац може сходно члану 115: 3ЈН да дозволи, .. , _ -
промену цене и других битних елемената Уговора. из објективнох разлога као што су: виша
;сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на
iтржишry настале,услед више силе.


