
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text6: Укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а износи  2.832.000,00 динара, и то:Партија 1 – Пружање услуге из области социјалне медицине износи 360.000,00 динара без пдв-а;Партија 2 - Пружање здравствених услуга из домена оториноларингологије износи 672.000,00 динара без пдв-а;Партија 3 - Пружање услуга из домена  биохемијскe лабораторијe износи износи 72.000,00 динара без пдв-а;Партија 4 – Пружање здравствених услуга из области интерне медицине износи 600.000,00 динара без пдв-а;Партија 5- Пружање здравствених услуга - очитавање Папаниколау теста за два извршиоца 960.000,00 динара без пдв-а;Партија 6 – Пружање здравствених услуга из домена психијатрије износи  168.000,00 динара без пдв-а.
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Цене су изражене по једном доласку за партије од 1 до 4 и 6 , а за партију 5 по једној очитаној плочици. Евиденција о доласцима је основ за обрачун извршених услуга.У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном ценом, предност ће имати онај понуђач који је први предао понуду.
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	Text14: исказане у одлуци о додели уговора
	Text15: понуђач набавку извршава самостално
	Text17: 31.12.2014 године
	Text16: Број: 01.3-15-16/2014Дана, 24.12.2014 године
	Text21:  
	Text20: Наручилац задржава право дa се , у случају да се утврђене потребе  за услугама лекара специјалиста промене, да може доћи до промене броја услуга. Наведена цена без обрачунатих пореза и доприноса је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. Цена са обрачунатим порезима и доприносима се може променити и то само у случају промена законских стопа пореза и доприноса које се обрачунавају на овај тип услуга. 
	Text18:  1. Др Бранислав Хачко, Генерала Драпшина 30, 23300 Кикинда, на основу понуде број 01.3-15-12/2014 од 19.12.2014 године за партију број 1 ;2. Др Митровић Слободан, Нови Сад, Цара Душана 82, стан 4, на основу понуде број 01.3-15-7/2014 од 16.12.2014 године за партију број 2;3. Др Бранко Миличевић, Бранислава Бороте 7, Нови Сад на основу понуде број 01.3-15-13/2014 од 22.12.2014 године за партију број 3;4. Др Радосава Цвјетан, Гандијева 97/31, Нови Београд на основу понуде број 01.3-15-11/2014 од 19.12.2014 године за партију број 4;5. Остојић Дафина, Нови Сад, Корнелија Станковића 35/II-3 на основу понуде број 01.3-15-9/2014 од 17.12.2014 године за партију 5;6. Петровић Наташа , Милана Кома 7, Нови Сад на основу понуде број 01.3-15-10/2014 од 18.12.2014 године за партију 5;7. Др Живковљевић Милена , Сремска Митровица Станка Пауновића 38/А на основу понуде број 01.3-15-8/2014 од 16.12.2014 године за партију 6;
	Text19: за партију 1 је 9 месеци и то од 01.04.2015 године до 31.12.2015 године а за партије од 2 – 6 је 12 месеци односно до 31.12.2015 године


