
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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	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
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	Text5: Предмет јавне набавке је поновљени поступак набавка добара- медицинско потрошног материјала за потребе организационе јединице oдсек за микробиолошку дијагностику обликована по партијама, ознака из општег речника набавке 33698100-микробиолошке културе, 33793000-производи од стакла за лабораторијске намене, који се спроводи у  поступку јавне набавке мале вредности  број 15/2019, из разлога што у поступку ЈНМВ 15/2019 за наведене партије нису испуњени услови за доделу уговора односно што у року за подоношење понуда није поднета ниједна понуда за партије 4,5,6,16,17 и 18 а за партију 10 није поднета ниједна прихватљива понуда (1 неприхватљива), а све у складу са одлуком о додели уговора број 01.3-15-19/2019 од 02.08.2019 године и Одлуке о обустави поступка број 01.3-15-20/2019 од 02.08.2019 године.
	Text6: 98.951,00 динара без пдв-а;  
	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 пондераУколико 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“ наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
	Text10: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text11: 98.951,00 динара без пдв-а;
	Text12: 98.951,00 динара без пдв-а;
	Text13: 98.951,00 динара без пдв-а; 
	Text14: 98.951,00 динара без пдв-а; 
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 10.09.2019 године који је пристигао код наручиоца 18.09.2019 године
	Text16: 02.09.2019 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. Цене су дате на паритету фцо наручилац одсек за микробиолошку дијагностику Дома здравља «Др Милорад - Мика Павловић» Инђија, Српскоцрквена бр. 5.Након истека рока важења понуде, Добављач има право да евентуално коригује своје цене из понуде за време трајања уговора по истеку рока важења понуде, у складу са променом цена добара на нашем тржишту. Јединичну цену могуће је кориговати само у случају ако је индекс потрошачких цена у Републици Србији, а према подацима које објављује Републички завод за статистику, већи од 5% рачунајући од дана који је одређен за крајњи рок за предају понуда, односно у случају озбиљнијег поремећаја на тржишту, када уговорне стране, на основу документованог захтева Понуђача, могу извршити измену цене.Захтев за промену цена садржи назив добара за које се тражи промена цена са понуђеном ценом и новом ценом, датум примене нове цене, образложење разлога повећања цена и  прилоге ( улазне фактуре, ценовнике добављача и сл.) Захтев за промену цена подноси се најмање 5 дана пре намераване промене цена. Свака промена цене мора бити регулисана Анексом овог уговора.
	Text18: -  ДОО "Promedia" Kикинда,  Краља Петра I 114, заведена  за партије 3 и 4;
	Text19:  12 МЕСЕЦИ


