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 - Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом
опремом за радиолошку терапију (назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска
опрема – 33100000).
Партија 4. – МУЛТИСЛАЈСНИ ЦТ СКЕНЕР

Уговорена вредност:

39.022.500,00 динaрa без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум зa доделу уговорa за Партију 4. – МУЛТИСЛАЈСНИ ЦТ СКЕНЕР je најниже
понуђена цена.
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Број примљених понуда:

- Највиша

60.000.000,00 динaрa без ПДВ-а

- Најнижа

39.022.500,00 динaрa без ПДВ-а

- Највиша

39.022.500,00 динaрa без ПДВ-а

- Најнижа

39.022.500,00 динaрa без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Добaвљaч ће преко Подизвођaчa извршити део Уговорa и то: инсталација и сервисно одржавање
ласерског система за виртуелну симулацију на МУЛТИСЛАЈСНОМ ЦТ СКЕНЕРУ – за процес планирања
радиотерапије који је предмет овог Уговора, a који износи укупно 3.277.890,00 динара без ПДВ-а, тј. 8,4%
од укупне вредности Уговорa.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.07.2015. године

Датум закључења уговора:

27.07.2015. године

Основни подаци о добављачу:
„SIEMENS“, друштво за промет и одржавање у електротехници и електроници са ограниченом одговорношћу, Београд
(Нови Београд), скраћено име „SIEMENS“ доо, Београд, Омладинских бригада 21, ПИБ: 100060532, матични број:
17134965, текући рачун број: 170-300123512-65 код UniCredit банке Србија ад, које заступа директор Walter Sölle.
Добављач је извршење Уговора делимично поверио Подизвођачу „ЕМЕДИС“ доо, Београд (Врачар), Београд, Светозара
Марковића 32, ПИБ: 104022808, матични број: 20061391, које заступа директор Никола Јанковић (у даљем тексту:
Подизвођач)

Период важења уговора:

до испуњења свих уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

Виша сила.

Остале информације:
-

