Број:

1180

Дана:

12.04.2019.године

На основу чл. 55. став 1. 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, Др Емила Гаврила бр. 15
www.zastitazdravlja.rs
објављује
О Б АВЕ ШТЕ Њ Е
o закљученом уговору о јавној набавци мале вредности
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
редни број 2/2019
1. Врста наручиоца: здравствена установа.
2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: канцеларијски материјал (ознака из општег речника набавке:
30190000 – разна канцеларијска опрема и потрепштине).
4. Уговорена вредност јавне набавке : 598.293,70 динара (без ПДВ-а),
За партију 1 – Канцеларијски материјал : 536.293,70 без пдв-а, односно 643.552,44 са
пдв-ом
За партију 2 – Тонери : 62.000,00 без пдв-а, односно 74.400,00 са пдв-ом
5. Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 7 (седам)
за партију 1 – канцеларијски материјал – 2 понуде
за партију 2 – тонери – 5 понуда
7. Највиша и најнижа понуђена цена :
за партију 1 : највиша 545.761,20 динара без пдв-а, а најнижа износи 536.293,70
динара без пдв-а
за партију 2 – највиша 81.510,00 динара без пдв-а, најнижа 62.000,00 дин. са пдв-ом
8. Код прихватљивих понуда највиша и најнижа понуђана цена
за партију 1 : највиша 545.761,20 динара без пдв-а, а најнижа износи 536.293,70
динара без пдв-а
за партију 2 – највиша 81.510,00 динара без пдв-а, најнижа 62.000,00 дин. са пдв-ом
9.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.03.2019. године.

10. Датум закључења уговора:
за партију 1 - 01.04.2019. године
за партију 2 – 09.04.2019.године
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11. Основни подаци о добављачу:
за партију 1 - „Mis comerc“ Зрењанин, Војводе Петра Бојовића бр.31, МБ: 08189960,
ПИБ: 101164345.
за партију 2 – „Vintec“ доо Београд, ул.Косте Главинића бр.10, МБ :2012822, ПИБ
104276296
12. Период важења уговора: до 31.03.2020.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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