
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:
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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка добара-  потрошног материјала за потребе микробиолошке дијагностике обликованог по партијама  на период од 12 (дванаест) месеци, за партију  4 - лабораторијско посуђе, партија 17 - Е тестови и партија 18 – комерцијални MC FARLAND STANDARD  из поступка број 12/2018 и врши се набавка новог материјала за које се указала потреба
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	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Рангирање ће се вршити на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме:1. укупна цена добара 80 пондера2. рок испоруке добара 20 пондера          укупно 100 пондера Начин примене методологије доделе пондера укупна цена добара:1. НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА .................80 ПОНДЕРАВредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по формули:Најнижа понуђена укупна цена * 80Укупна цена из понуде која се рангира2. РОК ИСПОРУКЕ...........................................20 ПОНДЕРАРок испоруке: максимално 20 пондераБодовање се врши на следећи начин:- Од 0 до 1 дана…………………………………………………………..   20 пондера- Од 2 до 3 дана …………………………………………………............     10 пондера- Од 4 до 5 дана ………………………………………………………...       5 пондера- Више од 5 дана ………………………..............................…………….     0 пондера Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: Уколико две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија  биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број пондера по основу критеријума „Најнижа понуђена укупна цена“ као једног од елемената критеријума.Уколико две или више понуда имају једнак број пондера по критеријуму „Најнижа понуђена укупна цена“ 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 понуђача који је најпре доставио понуду наручиоцу ( деловидни број понуде).
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	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 27.08.2018 године који је пристигао код наручиоца 28.08.2018 године
	Text16: 17.08.2018 године
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	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 Врсте и количине предметних добара у техничкој спецификацији, дате су оквирно, с тим што наручилац задржава право одступања од истих +5%.
	Text18: D.O.O."UNI-CHEM" Црнотравска 27, 11000 Београд на основу понуде број  01.3-16-11/2018  за партију 2 од 08.08.2018 године                           
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