ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Ђорђе Лазић"

Адреса наручиоца:

Мирна бр.3, Сомбор

Интернет страница наручиоца:

www.dzsombor.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Добра

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:

Санитетски потрошни материјал
33141000-медицински потрошни материјал
Партија 16. Електроде за ЕКГ

Уговорена вредност:

11.550,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Оцењивање и рангирање понудa извршиће се према следећим елементима критеријума:
1. Понуђена цена
2. Рок плаћања

80 пондера
20 пондера

Бодовање:
1. Елемент критеријума -ПОНУЂЕНА ЦЕНА
маскимални број пондера:80
Понуђач са најниже понуђеном ценом вреднује са максималним бројем пондера. За остале понуде, број пондера се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са максималним бројем пондера и подели са ценом понуђача чија
се понуда разматра, а према следећем:
најнижа понуђена цена
Број пондера посматраног понуђача = ____________________________ х 80
понуђена цена посматраног понуђача
2. Елемент критеријума-РОК ПЛАЋАЊА
Максимални број пондера: 20
Понуђени рок плаћања: АВАНС вреднује се са 0 пондера
.
Понуђени рок плаћања од 1до 30 дана вреднује се са 10 пондера
Понуђени рок плаћања од 31-45 дана вреднује се са 20 пондера
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу цену а уколико постоје две или више понуда са
једнаком ценом предност има понуда са понуђеним дужим роком плаћања.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

11.550,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

11.550,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

11.550,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

11.550,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.12.2017

Датум закључења уговора:

12.01.2018

Основни подаци о добављачу:
GROSIS“ДОО, Пантелејска бр77, 18000 Ниш

Период важења уговора:

до комплетне испоруке добара

Околности које представљају основ за измену уговора:

Није предвиђено.

Остале информације:

