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 апарата за анестезију, респиратора и монитора (произвођача GE
Healthcare)
ОРН: 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

Уговорена вредност:

5.711.901,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
„Еконмски најповољнија понуда“
Елементи критеријума:
1. Понуђена Цена - 100 пондера
Елемен критеријума Понуђена цена се сатоји од два подкритеријума:
1.1. Превентиван сервис опреме - 80 пондера.
1.2. Цена радног сата сервисера - 20 пондера
Подкритеријуми:
1.1 Превентиван сервис опреме (носи 80 пондера)
Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Превентиван сервис опреме:
Број пондера = Најнижа понуђена цена за Превентиван сервис опреме x 80
Понуђена цена - Превентиван сервис опреме посматраног понуђача
Обрачун на две децимале.
1.2 Цена радног сата сервисера (носи 20 пондера)
Методологија израчунавања пондера за подкритеријум - Цена радног сата сервисера:
Број пондера = Најнижа понуђена цена радног сата сервисера x 20
понуђена цена радног сата посматраног понуђача
Обрачун на две децимале.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на уграђене
делове. Уколико је понуђена исти гарантни рок на уграђене делове, изабраће се понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге.
Уколико ни применом рерзервног критеријума Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлука ће бити донета жребом.
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Број примљених понуда:

- Највиша

5.711.901,00

- Најнижа

5.711.901,00

- Највиша

5.711.901,00

- Најнижа

5.711.901,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.09.2020. године

Датум закључења уговора:

28.09.2020. године

Основни подаци о добављачу:
„ARENA MEDING“ д.о.о., Драгачевска13, 11000 Београд, Матични број: 06927459, ПИБ:
102141031, кога заступа директор Владимир Михајловић

Период важења уговора:

годину дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

