ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:

Предмет јавне набавке су добра – Mедицинскa опремa за опремање Каменице 2 – Гасни
анализатор
Назив и ознаке из општег речника набавки:
- Биомедицинска опрема – 3843454

Уговорена вредност:

922.500,00 динaрa без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, заснована на следећим критеријумима:
а) Вредност понуде - 80 пондера
Број пондера се утврђује по формули:
Најнижа вредност x 80
Понуђена вредност
б) Рок испоруке – 10 пондера
Рок испоруке исказати у јединици времена - данима. Број пондера се утврђује по формули:
Најкраћи рок испоруке x 10
Понуђени рок испоруке
ц) Гарантни рок – 10 пондера
Број пондера се утврђује по формули:
Понуђени гарантни период (у месецима) х 10
Најдужи гарантни период (у месецима)
УКУПНО ОСТВАРЕНИХ
100 пондера

2

Број примљених понуда:

- Највиша

1.439.100,00 динaрa без ПДВ-а

- Најнижа

922.500,00 динaрa без ПДВ-а

- Највиша

1.439.100,00 динaрa без ПДВ-а

- Најнижа

922.500,00 динaрa 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: 30.05.2016. године

Датум закључења уговора:

16.06.2016. године

Основни подаци о добављачу:
LABTEH ДОО, 11070 Нови Београд, Београд, Милутина Миланковића 7б, матични број:
07473575, ПИБ: 101672681, когa зaступa Зоран Милић, директор

Период важења уговора:

до испуњења свих уговорних обавеза укључујући
и гарантни рок

Околности које представљају основ за измену уговора:

Виша сила.

Остале информације:
-

