ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"

Адреса наручиоца:

Београд, Ул. Михаила Аврамовића бр. 28

Интернет страница наручиоца:

www.iohbb.edu.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Услуге

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:

ЈНМВ 47/2019 - „Одржавање недијагностичке медицинске опреме у Институту за
ортопедско-хируршке болести „Бањица“ (50420000 - Услуге поправке и одржавања
медицинске и хируршке опреме, ознака из Општег речника ЈН)

Уговорена вредност:

Укупна уговорена вредност 1,666,666.67 РСД без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Рангирање понуђача je вршeно применом критеријума „Најнижа понуђена цена за све
позиције из спецификације“, односно, на основу укупно најниже понуђене цене која је
остварена по основу понуђене цене. НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ, ИЗАБРАНОМ ПО
НАВЕДЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ, ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР И ЗАКЉУЧЕН НА ВРЕДНОСТ КОЈА ЈЕ
ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ОВУ ЈАВНУ НАБАВКУ И ИЗНОСИ 1,666,666.67 РСД БЕЗ ПДВ. Овако изабран
наповољнији понуђач, закључиће уговор за одржавање недијагностичке медицинске
опреме у Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, на годишњем нивоу, у
вредности, која је унапред одређена. Наручилац ће уговор закључити у висини средства која
је унапред определио и тај износ је био уписан у обрасцу понуде и једнак за све понуђаче.
Дакле, вредност за коју ће се закључити уговор, дата је унапред и важиће до реализације
уговора у конкретној вредности, а временски, најдуже до једне године.

1 понудa

Број примљених понуда:

- Највиша

1.655.100,00 РСД без ПДВ

- Најнижа

1.655.100,00 РСД без ПДВ

- Највиша

1.655.100,00 РСД без ПДВ

- Најнижа

1.655.100,00 РСД без ПДВ

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.10.2018. године

Датум закључења уговора:

14.10.2019. године

Основни подаци о добављачу:
Сервис медицинских уређаја „АRAL-MEDIK“, Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.
180/10, МБ 61028692, ПИБ 105382220

Период важења уговора:

Рок отпочињања и извршења појединих услуга из спецификације и
динамику одређује Наручилац, а у оквиру важења уговора, најдуже до
једне године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема околности које представљају основ за измену уговора.

Остале информације:
/

