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:

Предмет јавне набавке је набавка добара медицинске опреме -ЦТГ за потребе дома
здравља "Др Милорад Мика Павловић" ознаке из општег речника набавке 33100000 медицинска опрема.

Уговорена вредност:

470.000,00 динара без пдв

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "економски најповољнија понуда".
Рангирање ће се вршити на основу следећих елемената критеријума и пондера одеређених за те критеријуме:
1. укупна цена добара 60 пондера
2. гаранција на апарат 30 пондера
3. рок испоруке
10 пондера
укупно 100 пондера
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који има већи број пондера по основу критеријума "Рок испоруке" као једног од елемената
критеријума.
Уколико две или више понуда имају једнак број пондера по критеријуму "Рок испоруке"биће изабрана она
понуда која има већи број пондера по критеријуму "Гаранција на апарат".
Уколико и у том случају не може да се изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је најпре
доставио понуду (деловодни број понуде).

3 понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

Ранг листа

- Најнижа

Ранг листа

- Највиша

Ранг листа

- Најнижа

Ранг листа

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: 18.11.2015 године

Датум закључења уговора:

24.11.2015 године

Основни подаци о добављачу:
Д.О.О. "Intermedic Group" Светог Саве 6, Београд

Период важења уговора:

Овај Уговор траје до испоруке предметног добра,
пуштања у рад уз обуку особља за рад.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Цена је фиксна и не може се мењати. У цену морају бити урачунати трошкови транспорта,
монтаже и обуке за руковање понуђеним добрима.

Остале информације:

