
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 лабораторијског потрошног материјала  обликованог по партијaма, ознака из општег речника набавке-  33696000- Реагенси и контрасти  и 33140000- медицински потрошни материјал и допунског речника LA21-за лабораторијске намене и РА02-0 закуп. 
	Text6: 417.411,00 динара без ПДВ
	Text7: Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „економски најповољнија понуда “ . Оцењивање и рангирање понуда за партију 1 заснива се на следећим елементима критеријума:1. Понуђена цена.............................................................................. 50  пондера  Најнижа понуђена цена са укљученим финансијским попустом добија 50 пондера, а свака следећа по формули: најнижа коначна понуђена  цена         X 50Вредност партије бодованог понуђача2. Квалитет ........................................................................................ 40 пондера   У оквиру подкритеријума “квалитет” бодоваће се број достављених сертификата:1. Достављен  сертификат ИСО 13485 произвођача.......30 пондера; 2.        Достављен  сертификат ИСО 14001 произвођача.....10 пондера ;Сертификати морају бити са роком важности у време подношења понуде и периоду трајања уговора. Уколико је рок важења краћи од периода трајања уговора, имајући у виду процес ресертификације, понуђач ће доставити  наручиоцу Изјаву у слободној форми у којој наводи да ће извршити ресертификацију и да ће када добију нови сертификат исти и доставити наручиоцу. 2.  Рок испоруке ........................................................................................10 пондера-     24 часа (1 дан)–    10 пондера-    2 дана              –  5 пондера - више од 2 дана     – 0 пондераОцењивање и рангирање понуда за партију 2, заснива се на следећим елементима критеријума:1. Квалитет добара..........................................................................0 - 45 пондера   -компатибилност са апаратом........................................................0 - 45 пондера                                                                             Квалитет одређују стручна лица из наведене области2.Понуђена цена .............................................................................0 - 40 пондера       -Бодови за вредност понуде се рачунају по следећој формули:Најнижа коначна понуђена вредност / коначна понуђена вредност x 403. Рок испоруке ........................................................................................15 пондера-     24 часа (1 дан)–    15 пондера-    2 дана              –  10 пондера - више од 2 дана     – 0 пондераОцењивање и рангирање достављених понуда за партијe 3,4,5,  засниваће се на примени следећих критеријума: 1.Понуђена цена ......................................................................... 80  пондера  Цена парије представља укупну коначну вредност партије. Понуђач са најниже понуђеном вредношћу добија макс. број пондера. - 80Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формулеНајнижа коначна понуђена  цена   x 80Вредност партије бодованог понуђача 
	Text10: Поднета је 1 понудa
	Text11: 417.411,00 динара без ПДВ
	Text12: 417.411,00 динара без ПДВ
	Text13: 417.411,00 динара без ПДВ
	Text14: 417.411,00 динара без ПДВ
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 17.07.2019 године
	Text16: 05.07.2019 године
	Text21:  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.
	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: ДОО "Interlab exim " Бирчанинова 19, Београд за партију број 2 ;
	Text19: оквирно до 12 месеца односно до испуњења уговорених средстава 


