Број:

2247

Дана:

08.07.2020.

На основу чл.55. став1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, ДрЕмилаГаврилабр.15
www.zastitazdravlja.rs
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученим уговорима о јавној набавци мале вредности
УСЛУГЕ ЕТАЛОНИРАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
редни број 9/2020
1. Врста наручиоца: здравствена установа.
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Еталонирање лабораторијске опреме (ознака из општег
речника набавке 50400000 – услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне
опреме)
4. Уговорена вредност јавне набавке: 140.000,00 динара (без ПДВ-а),
За партију 2 – Апарати за узорковање ваздуха и апарат за проверу протока ваздуха
(протокомер), уговорена вредност 108.000,00 динара без ПДВ-а, односно 129.600,00
динара са ПДВ-ом;
За партију 3 – Апарати за узорковање ваздуха 2, уговорена вредност 32.000,00
динара без ПДВ-а, односно 38.400,00 динара са ПДВ-ом.
5. Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 2 понуде
за партију 2 – 1 понуда,
за партију 3 – 1 понуда.
7. Највиша и најнижа понуђена цена:
за партију 2: једна понуда у износу од 108.000,00 дин. без пдв-а;
за партију 3: једна понуда у износу од 32.000,00 дин. без пдв-а.
8. Код прихватљивих понуда највиша и најнижа понуђана цена
за партију 2: једна понуда у износу од 108.000,00 дин. без пдв-а;
за партију 3: једна понуда у износу од 32.000,00 дин. без пдв-а.
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2020. године
10. Датум закључења уговора:
за партију 2 – 08.07.2020.године,
за партију 3 – 03.07.2020.године.
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11. Основни подаци о добављачу:
За партију 2 – Универзитет у Београду Машински факултет, Београд, Краљице
Марије 16, МБ: 07032501, ПИБ: 100209517.
За партију 3 – „Енерго лаб“ доо Крагујевац, Слободана Пенезића 6, МБ: 06777422,
ПИБ: 100564043.
12. Период важења уговора: по извршеној услузи.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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