ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

КБЦ"Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

Адреса наручиоца:

Београд, Хероја Милана Тепића бр.1

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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 - Reagensi za laboratorijsku dijagnostiku,БР.01/19
Partija 1. - Reagensi za Immulite 2000 i 1000;
Partija 2. - Reagensi za Dimension RxL i RxLMax;
Partija 3. - Reagensi za fibrintajmer BFT II;
Ознака из општег речника набавки: - 33696500 - Лабораторијски реагенси

Уговорена вредност:

58.697.216,93 динара без ПДВ-а,односно :70.436.660,32
динара са Пдв-ом

Критеријум за доделу уговора:

"Најнижа понуђена цена"

1

Број примљених понуда:

- Највиша

58.697.216,93 динара

- Најнижа

58.697.216,93 динара

- Највиша

58.697.216,93 динара

- Најнижа

58.697.216,93 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.03.2019. године.

Датум закључења уговора:

29.03.2019. године.

Основни подаци о добављачу:

»Interlab exim« д.о.о., из Београда, Ул. Бирчанинова бр. 19, ПИБ:
100269466, Матични број: 17328778

Период важења уговора:

Овај Уговор се закључује на одређено време, до испоруке уговорених количина.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Промена уговорене цене може се вршити само у случају и у складу са променом курса динара у
односу на еуро у односу на средњи курс Народне банке Србије, за један еуро на дан отварања
понуде, уколико је промена курса еура 5% или више на горе или 5% више на доле.

Остале информације:
- Партију 1.Реагенси за имунохемијске анализаторе (Immulite 2000 i 1000); без урачунатог ПДВ-а, износи: 38.499.110,47 динара,
односно: 46.198.932,56 динара са ПДВ-ом.
- Партија 2.Реагенси за Dimension аутоанализаторе (Dimension EXL200 i RxLmax),без урачунатог ПДВ-а, износи: 19.699.938,01
динара, односно: 23.639.925,61 динара са ПДВ-ом.
- Партија 3. Реагенси за апарат BFT II, без урачунатог ПДВ-а,износи: 498.168,45 динара,односно: 597.802,15 динара са ПДВ-ом.
Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а, износи: 58.697.216,93 динара,односно: 70.436.660,32
динара са ПДВ-ом.

