ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТА БОЛНИЦА БОР

Адреса наручиоца:

Др Драгише Мишовића 1

Интернет страница наручиоца: www.borbolnica.org.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 9603 од 30.10.2015. године
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 реагенаса за апарате: Биохемијски анализатор „AU 480“, Имунохемијски анализатор
„Access 2“, ематолошки анализатор „AcT Diff“ и „HmX/Al“, Апарат „Gem Premijer 3000“, за
потребе Опште болнице Бор, за период од 6 месеци, ЈН 23/15.
Назив и ознака из општег речника набавки:
33696500 - лабораторијски реагенси

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Општа болница Бор спроводи јавну набавку број 23/15 на основу сагласности Управе за јавне
набавке број: 404-02-3572/2015 од 12.10.2015. године
Хиохемијски анализатор „AU 480“, Имунохемијски анализатор „Access 2“, ематолошки
анализатор „AcT Diff“ и „HmX/Al“, Апарат „Gem Premijer 3000“, на којима се врше
лабораторијске анализе представљају затворени систем.

Процењенa вредност јавне набавке:

9.027.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

9.024.251,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

9.024.251,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

9.024.251,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

9.024.251,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
„Makler“ d.o.o. 11000 Београд
Београдска 39
МБ: 07721510

Период важења уговора:

6 месеци

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
њеног објављивања. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предај наручиоцу.

Остале информације:

