ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ

Адреса наручиоца:

Улица ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БРОЈ 458

Интернет страница наручиоца:

www.alims.gov.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

НАБАВКА И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОТИВПОЖЕРНЕ ПУТЕВЕ, ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА 45000000

Уговорена вредност:

1.556.480,02 БЕЗ ПДВ
1.867.776,02 СА ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда у односу на
коефицијент 100 са следећим пондерима:
1. најнижа понуђена цена 90 пондера, по формули најнижа понуђена цена х 90/цена понуде
која се рангира
2. број референци 10 пондера по формули број рефернци понуде која се рангира х 10/
највећи понуђени број референци. Референце ће се бројати на основу оверених потврда
купаца о вршењу предмета јавне набавке.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1.649.868

- Најнижа

1.556.480

- Највиша

1.556.480

- Најнижа

1.556.480

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

НЕМА ПОДИЗВОЂАЧА

Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.08.2014. ГОДИНЕ

Датум закључења уговора:

24.09.2014. ГОДИНЕ

Основни подаци о добављачу:
UNOGRADNJA V.V. D.O.O., са седиштем у Београду, Ул. Војводе Степе, бр. 178, матични број
17325833, ПИБ 100294216, број рачуна: 170-15266-97, назив банке: Uni Credit Banka, телефон:
011/3987-265, телефакс: 011/3987-265, кога заступа Влада Славковић, као Извршилац

Период важења уговора:

GODINU DANA

Околности које представљају основ за измену уговора:
Измене уговора о јавној набавци: Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената
уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору (документовани раст
набавних цена снабдевача увозне артикле изазван променом средњег девизног курса), односно предвиђени посебним прописима. Ако наручилац
намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана
доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Промена цена
може се вршити у складу са Законом о облигационим односима. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да
тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова у повећању цене (набавних цена). За све остале случајеве примењиваће
се Закон о јавним набавкама.

Остале информације:
НЕМАMA

