
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Добра]
	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
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	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке је набавка добара канцеларијског  потрошног материјала и трака за медицинске уређаје  , обликованог по партијaма, сведено на ознаке из општег  речника набавки 22800000- Регистратори од хартије или картона, рачуноводствене књиге , фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал , 30192000- Канцеларијски материјал  30125110 - тонер за ласерске штампаче 30125120-  тонери за фотокопир апарате , 33140000- медицински потрошни материјал.
	Text6: 2.434.002,69 динара без пдв-а
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ економски најповољнија понуда“ .  Оцењивање и рангирање достављених понуда  засниваће се на примени следећих критеријума: 1.Понуђена цена ............................................................................0 - 70 пондера       -Бодови за вредност понуде се рачунају по следећој формули:Најнижа коначна понуђена вредност / коначна понуђена вредност x 702.Понуђени бонус на месечни обим промета ............................0 - 20 пондера Понуда са најповољнијим понуђеним бонусом на месечни обим промета добија максималан број пондера – 20,00 пондера.Остале понуде се вреднују по следећој формули: Понуђен бонус на месечни обим промета/ Најповољнији бонус на месечни обим промента *20• Понуђени бонус на месечни обим промета понуђачи исказују у процентима, а односи се на бонус коју Понуђач нуди на месечном нивоу за промет који је наручилац остварио за тај период  и који ће се реализовати као књижно одобрење. 3.  Рок испоруке ..............................................................................0-  10 пондера -         до 24 часа    –     10 пондера - до   2 дана    –     5 пондера - више од 2 дана – 0 пондер   Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.  Уколико понуда не буде сачињена по наведеном упутству, иста ће се одбити, као и из разлога недостављања тражене документације за потврђивање испуњености услова за јавну набавку. У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера предност има  понуђач који буде изабран као најповољнији за већи број партија.
	Text10: Укупно је поднето 7  понуда за 148 партија. 
	Text11: Ранг листа
	Text12: Ранг листа
	Text13: Ранг листа
	Text14: Ранг листа
	Text15: понуђачи набавку извршавају самостално
	Text17: од 11.04.2014 до 15.04.2014.године
	Text16: 03.04.2014.Год
	Text21:  
	Text20: Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог Уговора.
	Text18: 1. Д.О.О. "Velebit" Булевар Војводе Степе 64, Нови Сад број 01.3-8-12/2014 од 28.03.2014.године за партије 75,137,142,143,144,145,146,147,148;2. Д.О.О. " Комазец" Краља Петра I Инђија број 01.3-8-13/2014 од 31.03.2014.године за партије 9,12,24,25,30,31,32, 33,34,36,39,60,66,70, 72,73,82,83, 84,89,103,106, 107, 122, 123, 127,128,129;3. Д.О.О. "Промедиа" Краља Петра I Кикинда број 01.3-8-10/2014 од 28.03.2014.године за партије 135,136,138,139,140,141;4. Д.О.О. " Робопромет" Змај Јовина 7, Инђија број 01.3-8-16/2014 од 31.03.2014. године за партије 7,17,29,41,42,43,44,45,50,59,77,100,101,102,104;5. Савпо- графичко књижарско друштво , Јована Поповића 59, Стара Пазова број 01.3-8-15/2014 од 31.03.2014. године за партије 1,2,3,4,5,6,8,10,11, 12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,35,37,38,40,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63,64,65,67,68,69,71,74,75,76,78,79,80,81,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,105,108,109,110,120,121,124,125,126,130,131,132,133,134;6. Д.О.О"Синмарк" Краља Петра I bb, Инђија број 01.3-8-14/2014 од 31.03.2014.године 112,113,114,115,116,117,118,119;
	Text19: оквирно до 12 месеца односно до испуњења уговорених средстава 


