ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља ,,Врачар''

Адреса наручиоца:

Бојанска бр. 16

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 15-2015 за
Партију 4- Убодни материјал ( игле,шприцеви ,инф системи и тубуси)
Ознака из општег речника набавке 33140000

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

371.414,50 дин без Пдв-а

5

Број примљених понуда:

- Највиша

448.049,25 дин без Пдв-а

- Најнижа

371.414,50 дин без Пдв-а

Понуђена цена:

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Није случај

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2015 год

Датум закључења уговора:

15.07.2015 год

Основни подаци о добављачу:
,, Pharmaswiss '' д.о.о
ул.Батајнички друм 5а,Земун,Београд
Матични број : 17338480
ПИБ: 100057656

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Цена робе из предмета Уговора може се мењати само ако се званични курс НБС еуро/дин
промени за више од 3 % на предлог понуђача уз адекватне доказе Наручилац и понуђач ће
сачинити Анекс на Уговор.

Остале информације:
Комисија је је све приспеле понуде за Партију 4- Убодни материјал ( игле, шприцеви, инф системи и тубуси) оценила као одговарајуће и неприхватљиве из разлога што је укупна вредност свих понуда виша 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 у отвореном поступку 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.
Укупна вредност понуде понуђача који је понудио најнижу понуђену цену а то је понуђач PHARMASWISS d.o.o је 371.414,50 дин без Пдв-а.Поступајући у складу са чланом 107 став 4 Закона, а имајући у виду неопходност
континуираног снабдевања Дома здравља као здравствене установе Убодним материјалом
( игле, шприцеви, инф системи и тубуси) , која су предмет јавне набавке у оквиру партије 4, Комисија је извршила накнадно испитивање тржишта путем интернета и других средстава комуникације и закључила да
понуђена цена понуђача PHARMASWISS d.o.о није већа од упоредиве тржишне цене као и да су цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
У складу са испуњавањем свих услова из члана 107 став 4 Закона Комисија даје Предлог за доделу Уговора понуђачу:
PHARMASWISS d.o.o. ul. Batajnički drum 5a,11080 Zemun, Beograd

