ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца: Апотека „Београд“
Адреса наручиоца: Бојанска 16/4
Интернет страница наручиоца: www.apotekabeograd.co.rs,
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Да ли је јавна набавка спроведана централизовано: Не
Врста предмета: услуга – Одржавање процесне опреме, по партијама, ЈН бр. 10/18
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
50000000 – Услуге одржавања и поправки

Укупна процењена вредност јавне набавке: 2.750.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 1 – Одржавање ламинарних комора произвођача „Termovent“, „Sofiltra“,
„Iskra“, „Kruma“, „Telstar“, „Faster“
Процењена вредност Партија 1 : 1.500.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша: /
- Најнижа: /
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: /
- Најнижа: /
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2018. године
Основни подаци о добављачу: „MC COMPANY DOO ZEMUN“, Београд-Земун, ул.
Задругарска б.б.
ПИБ: 100010915; МАТИЧНИ БРОЈ: 06971610
Датум закључења уговора:

25.07.2018. год.

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

Партија 2 – Одржавање комора за растварање антибиотика произвођача „MC
Company“
Процењена вредност Партија 2: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша: /
- Најнижа: /
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: /
- Најнижа: /
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2018. године
Основни подаци о добављачу: „ MC COMPANY DOO ZEMUN“, Београд-Земун, ул.
Задругарска б.б.
ПИБ: 100010915; МАТИЧНИ БРОЈ: 06971610
Датум закључења уговора:

25.07.2018. год.

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

