На основу члана 55. став 1. тачка 8. , члана 57. став 1. и члана 116. став 1.) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а у вези са Одлуком о додели уговора
1593-6/20 oд 14.08.2020. године
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана бр.4
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАТВАРАЊЕ „ASD” И „PFO”
РЕД.БР. ЈН 20/20
1.Назив наручиоца, адреса наручиоца, интернет страница наручиоца:
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица,
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица,
www.ikvbv.ns.ac.rs/javne-nabavke
2.Врста наручиоца: Здравство
3.Врста предмета: Добра
Опис предмета набавке: материјал за затварање „ASD” и „PFO”
Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 медицински потрошни материјал
4.Уговорена вредност: 7.238.700,00 динара без пдв-а,
и то:
-„Sanomed” д.о.о., Омладинска 2, Београд, за партије број: 1,2; вредност уговора износи:
6.993.000,00 динара без пдв, односно 7.739.100,00 динара са пдв.
- „Vicor” д.о.о. Булевар Маршала Толбухина 42, Београд, за партију број: 3; вредност уговора
износи: 245.700,00 динара без пдв, односно 294.840,00 динара са пдв.
5.Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
6. Број примљених понуда:
-укупно је примљено 2 благовремене понуде.
-Број понуда по партијама:
Br. partije

Broj
ponuda

Partija br.1

1

Partija br.2

1

Partija br.3

1

Partija br.4

0

-Просечан број примљених понуда за све партије које су обухваћене уговором са „Sanomed”
д.о.о., Омладинска 2, Београд је 1.
-Просечан број примљених понуда за све партије које су обухваћене уговором са „Vicor”
д.о.о. Булевар Маршала Толбухина 42, Београд, је 1.

7.Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих
понуда:
Редни
број
партије
1
2
3
4

Највиша пон.
цена
6.525.000,00
468.000,00
245.700,00
/

Највиша пон. цена Најнижа пон. цена
Најнижа пон.
код прихватљивих код прихватљивих
цена
понуда
понуда
6.525.000,00
6.525.000,00
6.525.000,00
468.000,00
468.000,00
468.000,00
245.700,00
245.700,00
245.700,00
/
/
/

8.Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.08.2020.године.
9.Датум закључења уговора: 25.08.2020.године.
10.Основни подаци о добављачима:
Назив понуђача, адреса, улица и
Матични
ПИБ
Општина
број:
број
„Sanomed” д.о.о.
Београд-Савски
20563133
106247947
Омладинска 2, Београд
Венац
„Vicor” д.о.о. Булевар Маршала
Београд-Нови
07738412
100134880
Толбухина 42, Београд
Београд
11.Период важења уговора:
Овај уговор се закључује на одређено време, до реализације уговорених обавеза, а
најдуже годину дана од дана закључења уговора..
Наручилац има право једностраног раскида рока овог уговора или дела уговора и пре
реализације свих уговорених обавеза у случају реализације централизованих јавних набавки
на нивоу Републике Србије за добра која су предмет овог уговора, сходно Закону о јавним
набавкама (Службени гласник Р.С. 124/2012).

