ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

Адреса наручиоца:

Хероја Милана Тепића бр.1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.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:

Предмет јавне набавке: услуге – Одржавање електро инсталација у објектима и
инфраструктури у КБЦ-у бр.01/18
Ознака из општег речника набавки: ............... - 50711000 -

Уговорена вредност:

5.000.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
критеријума ？Економски најповољнија понуда“
Једини елемент критеријума је понуђена цена која носи 100 пондера.
Критеријум понуђене цене се састоји од два подкритеријума.
Подкритеријуми:
1) Услуге које ће се по указаној потреби Наручиоца вршити - Норма час (носи 90 пондера)
Методологија израчунавања пондера за подкритеријум Цена - Норма Час:
Број пондера = Укупна најнижа понуђена цена - Норма час x 90
Укупна понуђена посматраног Понуђача
Обрачун на две децимале.
2) МАТЕРИЈАЛ која ће се по указаној потреби користити приликом вршења услуга
(носи 10 пондера)

Број пондера =Укупна најнижа понуђена цена за материјал
x10
Укупна понуђена цена за материјал посматраног Понуђача

1

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

16.04.2018.године

Датум закључења уговора:

17.04.2018.године

Основни подаци о добављачу:

“Енергоминг“ д.о.о., из Београда, ул.Војводе
Добрњца бр.52, Матични број: 07821743, ПИБ:
100123725
Период важења уговора:

годину дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Овај Уговор производи правно дејство од дана потписивања од обе уговорне стране и закључује се на
период од годину дана.
Утрошком средстава Корисника за предметне услуге по овом Уговору, у укупном износу од
5.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 6.000.000,00 динара (са ПДВ-ом), пре истека рока из става
1. овога члана Уговора, овај Уговор престаје да важи, о чему Корисник обавештава Пружаоца услуга.

