ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

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 – Статив са Ц - луком и уређајем за преглед болесника уз
компоненте за хемодинамско и електрофизиолошко испитивање
Назив и ознаке из општег речника набавки: Медицинска опрема – 33000000.

Уговорена вредност:

45.919.500,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде 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

5

Број примљених понуда:

- Највиша

57.584.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

44.774.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

57.584.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

44.774.000,00 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: 01.10.2015. године

Датум закључења уговора:

17.12.2015. 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

Период важења уговора:

до извршења уговорних обавеза

Околности које представљају основ за измену уговора:

Виша сила.

Остале информације:
Пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки под бројем
4-00-2721/2015 водио се поступак заштите права поводом Захтева за заштиту права подносиоца
Захтева „Beolaser“ ДОО, Београд, Трговачка 16 А, а исти је уложен на Одлуку о додели уговора.
Поднети Захтев је у целости одбијен Решењем бр. 4-00-2721/2015 од 04.12.2015. године, а исто је
Наручиоцу достављено дана 09.12.2015. године.

