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 набавкa добара– санитетског потрошног материјала, обликованог
по партијaма, ознака из општег речника набавке- 33140000- медицински потрошни
материјал за партијe 2,3,4,8,11

Уговорена вредност:

414.840,00 динара без пдв-а;

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
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 по појединачној партији имају исту понуђену цену, предност
ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. Уколико понуђачи буду имали исти
рок испоруке, биће изабран као најповољнији понуђач онај који је изабран за већи број
партија, а уколико буду имали и једнак број освојених партија предност ће се дати оном
понуђачу чија је понуда пре приспела односно заведена у деловодну књигу наручиоца а што
ће бити назначено у записнику о јавном отварању понуда

Укупно је поднето 2 понудe.

Број примљених понуда:

- Највиша

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА

- Најнижа

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА

- Највиша

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА

- Најнижа

РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА

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: 19.04.2019

Датум закључења уговора:

03.05.2019 године kojи је пристигао код
наручиоца 8.05.2019 године

Основни подаци о добављачу:
ДОО ''Sinofarm'', Косте Нађа 31, 11160 Београд, заведена под бројем 01.3-8-11/2019 од
12.04.2019 године, за партије 2,3,4, 8, 11;

Период важења уговора:

оквирно до 12 месеци односно до испуњења
уговорених средстава

Околности које представљају основ за измену уговора:
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
Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати количине добара наведених у спецификацији
за ± 5%.

Остале информације:
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без
спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и
првобитну вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са расположивим буџетским
средствима.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, у складу
са законом

