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: Јавна набавка мале вредности
Да ли је јавна набавка спроведана централизовано: Не
Врста предмета: Добра – Набавка пнеуматика и течности за стакла за возила Апотеке „Београд“, по
партијама, ЈНмв бр. 39/18
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
34351100 ‐ Гуме за аутомобиле; 24960000 ‐ Разни хемијски производи;
Укупна процењена вредност: 1.100.000,00 динара без ПДВ‐а

Партија 1. – Набавка и уградња пнеуматика
Процењена вреност: 1.000.000,00 динара без ПДВ‐а
Уговорена вредност: 514.480,00 динара без ПДВ‐а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
‐ Највиша: 538.320,00
‐ Најнижа: 514.480,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
‐ Највиша: 538.320,00
‐ Најнижа: 514.480,00
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.11.2018. године
Основни подаци о добављачу: „SHOP INVEST DOO“, Варешка бб, 11090 Београд
ПИБ: 100172240, МАТИЧНИ БРОЈ: 06537383

Датум закључења уговора: 22.11.2018. год.
Период важења уговора: 1 година
Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

Партија 2. – Набавка течности за стакла
Процењена вреност: 100.000,00 динара без ПДВ‐а
Уговорена вредност: 37.490,00 динара без ПДВ‐а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 7
Понуђена цена:
‐ Највиша: 69.000,00
‐ Најнижа: 37.490,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
‐ Највиша: 69.000,00
‐ Најнижа: 37.490,00
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.11.2018. године
Основни подаци о добављачу: „HEMCO DOO“, Крњешевци, Партизанска бб
ПИБ: 100416138, МАТИЧНИ БРОЈ: 06209033
Датум закључења уговора: 22.11.2018. год.
Период важења уговора: 1 година
Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

