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:

Услуге

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:

Услуга фиксне телефоније, oзнака из Општег речника набавке : 64211000 - Услуге јавне
телефоније на период од 12 месеци

Уговорена вредност:

358.333,00 динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

Дом здравља ’’Др Милорад Мика Павловић’’ Инђија ће доделити уговор применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
При оцењивању понуда узеће се у обзир збир јединичних цена без пдв-а, а уговор ће се
закључити на износ процењене вредности из Плана јавних набавки за 2019. годину.
Елемент критеријума на основу којег ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или
више понуда са истом понуђеном најнижом ценом је понуда оног понуђача који је понудио
нижу цену минута разговора ка мобил.мрежи (МТС, ТЕЛЕНОР, ВИП) са POTS линија. Уколико
две или више понуда имају исту понуђену цену минута разговора ка мобил.мрежи, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену минута
разговора у националном саобраћају ка фиксним линијама са POTS.

Укупно је поднето 1 понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

358.333,00 динара без пдв-а

- Најнижа

358.333,00 динара без пдв-а

- Највиша

358.333,00 динара без пдв-а

- Најнижа

358.333,00 динара без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач извршава набавку самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.10.2019

Датум закључења уговора:

01.11.2019 a kоји је пристигао код наручиоца
4.11.2019 године

Основни подаци о добављачу:
1. Предузеће за телекомуникације“Телеком Србија“ А.Д. Таковска 2, Београд МБ 17162543

Период важења уговора:

12 месеци односно до испуњења уговорених
обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:
Укупна вредност уговора као и јединичне цене из Обрасца понуде су фиксни и не могу се мењати.
За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде и техничкој спецификацији, примењиваће се цене из важећег Ценовника
Пружаоца услуге, објављеног на његовој званичној интернет презентацији
Члан 11.
Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Остале информације:

