ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“

Адреса наручиоца:

Beograd, Ul. Heroja Milana Tepića br. 1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 01-14253/6 od 20.01.2015. godine
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:
Održavanje i servisiranje plazma sterilizatora proizvođača HUMANMEDITEK (KOREA), br. 17/14
50421000 - Usluge popravke i održavanja medicinske opreme

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

KBC »DR Dragiša Mišović – Dedinje« , poseduje aparate za plazma sterilizaciju:
- HMTS SES 40, proizvođača HUMANMEDITEK (KOREA),
- HMTS 80, proizvođača HUMANMEDITEK (KOREA),
Ponuđač »PTM« d.o.o., iz Šapca je jedini ovlašćeni servis na teritoriji Srbije i da može da vršiti
servis, održavanje i obuku osoblja tokom garantnog roka i nakon garantnog perioda.
Postupak je pokrenut po dobijanju pozitvnog mišljenja Uprave za javne nabavke o osnovanosti
primene pregovaračkog postupka akt.br.404-02-4239/14 od 31.12.2014.

Процењенa вредност јавне набавке:

3.500.000,00 dinara

Број примљених понуда:

1

- Највиша

2.291.400,00 dinara

- Најнижа

2.291.400,00 dinara

- Највиша

2.291.400,00 dinara

- Најнижа

2.291.400,00 dinara

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
„PTM“ d.o.o. ul. Stojana Novakovica br. 51, Beograd
PIB 100081544
M.B. 17435400

Период важења уговора:

godinu dana

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Protiv ove odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana
objave iste, uz dokaz o uplati takse u iznosu od 40.000,00 din. na račun budžeta Republike Srbije,
br.:840-742221843-57,poziv na br:97.

Остале информације:

