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:

Услуге:Одржавање и сервисирање немедицинских апарата,бр.19/18
- 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања

Уговорена вредност:

5.949.535,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски најповољнија понуда“
Елементи критеријума:
1. Понуђена цена - 70 пондера
2. Гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове – 20 пондера
3. Пост-продајно сервисирање и техничка помоћ – 10 пондера
р.б. Елемент Пондер
1. Понуђена цена
Подкритеријуми
70
1.1. УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА (Укупно збирно све ПОЗИЦИЈЕ I+II+III+IV+VI+VII+VIII) - 60 пондера
1.2. Цена норма часа за утврђивање квара у оквиру групе послова и за услуге које нису обухваћене спецификацијом - 10
пондера
2. Гарантни рок за извршене услуге и уграђене резервне делове 20
3. Пост-продајно сервисирање и техничка помоћ 10
УКУПНО 100

1

Број примљених понуда:

- Највиша

/

- Најнижа

/

- Највиша

/

- Најнижа

/

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.10.2018. године

Датум закључења уговора:

04.10.2018. године

Основни подаци о добављачу:
.“Frigotherm“d.o.o., sa sedištem u Beogradu , ulica Kneza Mutimira 4, PIB: 100005123 Matični broj: 07755163
Sa podizvođačima:
- “Termoenergetik plus“d.o.o., sa sedištem u Beogradu , ulica Zage Malivuk 65B, PIB: 103759831 Matični broj: 20011335
- “Birotehna“d.o.o., sa sedištem u Smederevu, ulica Karađorđrva 21, PIB: 101604961 Matični broj: 07409290

Период важења уговора:

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane i
zaključuje se na period od godinu dana, odnosno do utroška sredstava
predviđenih za ovu namenu

Околности које представљају основ за измену уговора:
Izmena ugovora može se vršiti , tako da se količina predmeta ugovora poveća , s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno
do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora
Izmene ugovora ( u slučaju potrebe za uslugama koje nisu definisane u ponudi , kao i zamena delova koji su nephodni da bi se usluga
izvršila) , u smislu stava 1. Ovog člana , se vrši na osnovu prethodnog zahteva Korisnika Usluga, u pogledu vrste, količine, kvaliteta i cene.
Izmene ugovora vrše se u pismenoj formi

Остале информације:

