
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
	Text3: www.dzindjija.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке је набавкa добара– санитетског потрошног материјала, обликованог по партијaма, ознака из општег речника набавке-  33140000- медицински потрошни материјал за партијe 36
	Text6: 31.708,00 динара без пдв-а;  
	Text7: 16.1. за партије 1,2,4,7 и 31 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 16.2.За партије 3,5,6,8-30, 32-72 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:1. Понуђена цена........................................................................ 80  пондера  Најнижа понуђена цена добија 80 пондера, а свака следећа по формули: најнижа коначна понуђена  цена         X 80Вредност партије бодованог понуђача2. Квалитет ................................................................................... 20 пондераПонуђачи уз понуду достављају сл.доказе о квалитету и то:1.  сертификат ИСО 13485 произвођача добара Бодовање:- нема доказ о квалитету                                       -   0 пондера; - достављен тражени доказ о квалитету          -   20 пондера У ситуацији када 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)
	Text10: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text11: Ранг листа
	Text12: Ранг листа
	Text13: Ранг листа
	Text14: Ранг листа
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 04.05.2016 године
	Text16: 18.04.2016 године
	Text21:  
	Text20: Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог Уговора.Испоручилац задржава право да изврши корекцију цена уколико средњи курс за евро утврђен код НБС, порасте за више од 5%, у односу на средњи курс за евро утврђен код НБС у време закључења уговора, за процентуални износ увећања курса 
	Text18: Д.О.О. ''Medicinski instrumenti i tehnologija'' Нови Сад,  Народног фронта 73, понуда заведена под бројем 01.4-1-14/2016 од 06.04.2016.  године за партију број 36; 
	Text19: 12 месеци


