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.40/19
- 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања

Уговорена вредност:

8.836.525,00 динaрa

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: 20.01.2020. године

Датум закључења уговора:

22.01.2020. 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

Околности које представљају основ за измену уговора:
Измeнa угoвoрa мoжe сe вршити, тaкo дa сe кoличинa прeдмeтa угoвoрa пoвeћa, с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% oд
укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa.
Измeнe угoвoрa ( у случajу пoтрeбe зa услугaмa кoje нису дeфинисaнe у пoнуди , кao и зaмeнa дeлoвa кojи су нeпхoдни дa би сe услугa извршилa) , у
смислу стaвa 1. Oвoг члaнa, сe врши нa oснoву прeтхoднoг зaхтeвa Кoрисникa Услугa, у пoглeду врстe, кoличинe, квaлитeтa и цeнe.
Измeнe угoвoрa вршe сe у писмeнoj фoрми.

Остале информације:

