ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

ул. Бојанска бр. 16,Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.dzvracar.org.rs/

Врста наручиоца:

Здравство

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:

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама ЈН 6-2018 за
Партију 5- Траке за медицинске апарате
Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

162.600,00 дин без Пдв-а

1

Број примљених понуда:

- Највиша

162.600,00 дин без Пдв-а

- Најнижа

162.600,00 дин без Пдв-а

- Највиша

дин без Пдв-а

- Најнижа

дин без Пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Није случај

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.06.2018 године

Датум закључења уговора:

06.07.2018 год ( датум код Наручиоца) ,
10.07.2018 год ( датум код Понуђача)

Основни подаци о добављачу:
METRECO d.o.o, Војводе Мишића 75 лок 1, 18000 Ниш
Матични број: 17211145
ПИБ: 1100617809

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Овај уговор се може изменити само писаним Анексом , потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна, у случају потребе за повећањем обима предмета набавке, с'тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно
закљученог уговора , при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од
вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.
Остале информације:
Комисија је понуду понуђача ,, METRECO '' д.о.о за Партију 5- Траке за медицинске апарате оценила као одговарајућу и неприхватљиву из
разлога што је укупна вредност понуде већа у односу на процењену вредност партије, те не постоји услов за примену критеријума за доделу
Уговора.
У складу са чланом 107 став 4 Закона о јавним набавкама Наручилац може доделити Уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу
од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће
од процењене вредности јавне набавке.
На основу свега горе наведеног поступиће се у складу са чланом 107 став 5 Закона о јавним набавкама.

