ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ

Адреса наручиоца:

Карађорђа Петровића 246, Бујановац

Интернет страница наручиоца:

ww.apoteka bujanovac.co.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:

ЈНМВ 1/2017 чији је предмет набавка добара медицинско-теничка помагала РФЗО, (по
партијама- 7 партија), према општем речнику јавне набавке 33196000

Уговорена вредност:

4.916.150,00 динара

Критеријум за доделу уговора:
њивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума
Назив критеријума Максималан број пондера
1 Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у 90 пондера
динарима)
2 Рок испоруке 10 пондера
Укупно пондера 100 пондера
1) Попуст на цену из Ценовника наручиоца (изражено у динарима) из Табеле која је дата у овој КД.
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника наручиоца добија максималан број пондера - 90
пондера.Остале понуде се вреднују по следећој формули:
П = (П пон. /П мах) х 90
П — је број пондера за критеријум Попуст на цену из ценовника наручиоца П мах. - је највећи попуст на цену из
Ценовника наручиоца за партију П пон - понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију која се оцењује
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на 2 (две) децимале.

за свих 7 партија

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

јединична цена по партијама: 1.-36,54 4.-163,53
2.-250,80 5.-3,82
3.-95,00
6.-33,66

7.-33,64

јединична цена по партијама: 1.-36,50
4.-163,53 7,-33,64
2.-250,80 5.-3,44
3.-95,00
6.-33,64

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђачи ће добра за наведене партије испоручивати самостално односно без учешћа
подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.12.2017.год.

Датум закључења уговора:

08.01.2018 до 18.08.2018.

Основни подаци о добављачу:
Мagna pharmacija d.о.о, Београд, улица Милутина Миланковића 7б,Матични број:
08500037, ПИБ: 1000057630, телефон 011/3622-500, жиро-рачун 265-1100310005046-43, Рајфајзен банка, директор Новка Томић.
“IN РНАНМ”d.о.о, Београд, улица Батајнички друм.бр.23, Матични број: 07530196, ПИБ: 100042265, телефон 011/3073-914, жиро-рачун 330-4007926-43,Кредит Агрикол
банка, директор Виљем Јовановић
„Аdoc“, ул. Милорада Јовановића бр.11, 11000 Београд, Матични број: .07530196, ПИБ: 100042265, телефон 011/30-51-401, жиро-рачун 205-1633-39, Комерцијална
банка, директор Дијана Митровић.
„Меdinic“ d.о.о , Београд, улица Даничарева бр. 57, Матични број: .07464592, ПИБ: 100279686, телефон 011/3047744, жиро-рачун 275-220006177-66, Сосиете генерали
банка, директор Љиљана Бучевић.
„Sinofarm, ул. Косте Нађа бр. 31, 11160 Београд, Матични број:. 06927602, ПИБ: 101718592, телефон 011/343-10-61, жиро-рачун 360-2996-33, МТС банка, директор
Никола Синобад.

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уговорене цене ће се мењати изузетно уколико дође до промене цене у случају ако су цене
помагала утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају
преко апотека и тада ће важити цена из нoвог Списка. Приликом промене цена, сачиниће се
анекс уговора са новим ценовником Наручиоца и попустом на понуђену цену из ценовника
Добављача који ће се процентуално мењати.
Остале информације:
Јавна набавка мале вредности бр 1-2017 -набавка добара-мдицинско-техничка
помагала-РФЗО се спроводи за 7 партија. За парију бр. 5 су стигле две понуде за остале
партије по једна понуда.

