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 мерних инструмената и остале процесне опреме, по
партијама, ЈНмв бр. 20/19
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Разни уређаји опште и посебне намене - 42900000
Процењена вредност јавне набавке: 218.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 1 – Набавка термометара и дата логера
Процењена вредност: 88.500,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 29.850,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
Број примљених понуда: 2
Понуђена цена:
- Највиша: 46.595,00
- Најнижа: 29.850,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 46.595,00
- Најнижа: 29.850,00
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2019. године
Основни подаци о добављачу: „ SUPERLAB DOO“, Milutina Milankovića 25, 1100 Нови
Београд, ПИБ: 101822498; МАТИЧНИ БРОЈ: 17051717
Датум закључења уговора: 26.07.2019. год.
Период важења уговора: 1 година
Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

Партија 2 – Набавка боца са диспензорима

Процењена вредност: 130.000,00 динара без ПДВ-а
Уговорена вредност: 101.850,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: Најниже понуђена цена
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена:
- Највиша: 144.000,00
- Најнижа: 101.850,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 115.828,00
- Најнижа: 101.850,00
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2019. године
Основни подаци о добављачу: „ MC-LATRA DOO“, Херцеговачка бр.3, ПИБ: 105999504;
МАТИЧНИ БРОЈ: 20508116
Датум закључења уговора: 08.08.2019. год.
Период важења уговора: 1 година
Околности које представљају основ за измену уговора: Нема

