ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Услуге

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:

Предмет јавне набавке је набавка Готових јела, колача, пића и кеса за реализацију пројекта
„Војвођанска кућа здравља“ , oзнака из општег речника набавке шифра 15894300 – Готова
јела , 15812200 – колачи, 15980000- безалкохолна пића и 19640000 – вреће и кесе за отпад
од полиетилена

Уговорена вредност:

за партију 4- 11.250,00 динара без пдв

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је имао већи промет – већу вредност испоручених
добара који су предмет ове јавне набавке у 2014 години a Уколико две или више понуда
имају исти промет најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача која је прва стигла
код наручиоца ( деловодни број).

За партију 4 – 1 понудa

Број примљених понуда:

- Највиша

Поднета је једна понуда

- Најнижа

Поднета је једна понуда

- Највиша

Поднета је једна понуда

- Најнижа

Поднета је једна понуда

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

понуђач набавку извршава самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.09.2015 године

Датум закључења уговора:

28.09.2015 године

Основни подаци о добављачу:
Д.О.О. "Божиловић-Лухор" 35210 Свилајнац, Стевана Синђелића 148,

Период важења уговора:

Овај Уговор траје до испуњења уговорених
средстава

Околности које представљају основ за измену уговора:
Укупна вредност уговора и уговорене јединичне цене важе до коначне реализације уговора и не могу се мењати. Уговорне стране су сагласне да се
уговорене јединичне цене могу променити само ако дође до измењених тржишних прилика из објективних разлога тј. измењене тржишне прилике
подразумевају раст инфлације преко 10%, према званично објављеним подацима.
Испоручилац добара је дужан да Наручиоца благовремено писмено обавести о измењеним тржишним приликама. Промене јединичних цена у
складу са ставом 1. овог члана, уговорне стране регулисаће посебним Анексом уговора. Уколико Извршилац изврши корекцију цена супротно ставу 1.
овог члана, Наручилац задржава право на једнострани раскид овог уговора

Остале информације:

