ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.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:

потрошног материјала за потребе микробиолошке дијагностике обликована по партијама ,
ознака из општег речника набавке 33696500

Уговорена вредност:

за партију 1- 18.906,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:
Оцењивање и рангирање достављених понуда засниваће се на примени следећих критеријума:
1.Понуђена цена ...................................................................................... 60 пондера
2. Рок испоруке..........................................................................................10 пондера
3. Квалитет ............................................................................................... 30 пондера
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера наручилац ће извршити избор
најповољније понуде на основу најповољније понуђене цене а уколико постоје две или више понуда са
једнаком понуђеном ценом предност има понуђач који буде изабран као најповољнији за већи број партија, а
уколико постоје и тада две или више понуда са истим бројем партија, најповољнија ће бити она понуда која је
прва стикла код наручиоца ( деловодни број понуде).

за партију 1- 1 понудa;

Број примљених понуда:

- Највиша

поднета је једна понуда

- Најнижа

поднета је једна понуда

- Највиша

поднета је једна понуда

- Најнижа

поднета је једна понуда

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:

13.03.2015

Датум закључења уговора:

20.03.2015 године

Основни подаци о добављачу:
Д.О.О Biognost S ,са седиштем у Београду, улица Благоја Паровића 17/1 за партију 1

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и
после испоруке, са правом да узорке из било које испоруке достави независнијој специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на
терет Испоручиоца
Уколико Наручилац установи недостатке у квалитету и количини испоручене робе дужан је да о томе одмах обавести Испоручиоца и да га
позове да у року од 2 дана отклони ове недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и количини.
Уколико
Испоручилац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не изврши замену робе у року утврђеном у члану 9. овог
Уговора, Наручилац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од другог понуђача, а евентуална разлика у
цени, пада на терет Испоручиоца.

Остале информације:
Квалитет понуђених добара мора у свему бити сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за
одговрајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца.
Приликом сваке испоруке добара поштоват ће се одредбе Закона о хемикалијама ( „Сл.гласник РС“ 36/2009) који се односе на
паковање, транспорт и пратећу документацију ( уверење о квалитету, безбедносни лист)

