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: 01-9655/6 од 28.09.2015.године
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:
Добра бр. 08/15 -Реагенси за Sysmex CA - 1500, PFA - 100 и BFT II
- 33696500 - Лабораторијски реагенси

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:

КБЦ »Др Драгиша Мишовић – Дедиње« поседује апарате за реагенсе за Sysmex CA – 1500,
PFA – 100 и BFT II, произвођача Siemens Healthcaрe Diagnostics GmbH, Аустрија.
Понуђач »Inteрlab exim« д.о.о., је једини ексклузивни дистрибутер за Siemens Healthcaрe
Diagnostics GmbH, за територију Србије и који има уговор да продаје одговарајуће реагенсе и
потросни материјал који су предмет набавке.
Одлука је покренута по добијању позитвног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка акт.бр. 404-02-3071/154 од 09.09.2015. године.

Процењенa вредност јавне набавке:

5.457.522,00 динара

Број примљених понуда:

1

- Највиша

5.457.522,00 динара

- Најнижа

5.457.522,00 динара

- Највиша

5.457.522,00 динара

- Најнижа

5.457.522,00 динара

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 :
„Interlab exim“ д.о.о., ул. Бирчанинова бр. 19, Београд
ПИБ 100269466
М.Б. 1732877

Период важења уговора:

До испоруке уговорених колицина (годину
дана)

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од
објављивања обавештење о додели уговора на Порталу јавних набавки Управе за јавне
набавке, уз доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 дин. на рачун буџета Републике Србије,
бр.:840-30678845-06..

Остале информације:

