На основу члана 55. став 1.тачка 8 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима ЈН - 22/18
1. Назив наручиоца: КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“
2. Адреса наручиоца: Београд, Ул. Хероја Милана Тепића бр. 1;
3. Интернет страница наручиоца: www.dragisamisovic.bg.ac.rs
4. Врста наручиоца: здравствo
5. Врста предмета јавне набавке: добра
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке Добра –-- Потрошни материјал за пацијенте
и запослене ,ОРН – 18143000 - Заштитна опрема, 22455100 Идентификационе наруквице (бр. ЈН - 22/18)
7.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора;
8. Број партија: 7;
9. Критерујум/Елементи критерујума за доделу уговора : Најнижа понуђена цена;
10 Највиша и најнижа понуђена цена по партијама и број примњених понуда : Приказана у табеларном делу,који је саставни део Одлуке
о додели уговора од 16.10.2018. године;
11 Највиша и најнижа понуђена цена прихватљиве понуде: Приказана у Одлуци о додели уговора од 16.10.2018. године;
12 Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
13.Процењена вредност набавке за уговоре који су предмет овог обавештења: 2.975.000,00 динара без Пдв-а.
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Основни податци о понуђачу

Партије

ZIRSS"d.o.o, са седиштем у Београду , улица Водоводска 158, ПИБ:104761258, Матични број:20230029
"NBA2 plast"d.o.o., са седиштем у Владичином Хану , улица Николе Тесле 47/1, ПИБ:104195702, Матични број:20111097
"Eticon"d.o.o., са седиштем у Београду , улица Џорџа Вашингтона 7, ПИБ:10021098, Матични број:17326724
"Telemedicina" d.o.o, са седиштем у Београду , улица Батајнички друм 10 део 1б, ПИБ:108727916, Матични број:21056111
"Dunav plast"szr, са седиштем у Инђији , улица Североисточна радна зона бб, блок11, ПИБ:100702441, Матични број:51523652
Укуона вредност закључених уговора
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Уговорена
вредност
без ПДВ-а
1.305.207,00
283.125,00
33.000,00
690.000,00
134.550,00
2.445.882,00

Уговорена
вредност
са ПДВ-ом
1.566.248,40
339.750,00
39.600,00
828.000,00
161.460,00
2.935.058,40

14. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.10.2018. године.
15. Датум закључења уговора: 23.10.2018. године.
16.Период важења уговора: до окончања испоруке уговорених добара;
17.Околности које представљају основ за измену уговора:
Измена уговора може се вршити , тако да се количина предмета уговора повећа , с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
18.Лице за контакт:Пиво Караматијевић,тел. 011 3630-725 E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com

