
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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	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
	Text3: www.dzindjija.rs
	Dropdown1: [Здравство]
	Text5: Предмет јавне набавке су услуге и то  Одржавање медицинских и лабораторијских апарата, обликоване по партијама  - сведено на ознаку из општег  речника набавки  и то 50421000- Услуге поправки и одржавања медицинске опреме за партију број 3 - Smartlyte electrolyte analyser with barcode, партију број 4- Centrifuga Centric 322a ugaoni rotor, партију број 6- Hematološki aparat BC-3600, партију број 7- Biohemijski analizator BS300.
	Text6: 320.000,00 динара без пдв-а;  
	Text7: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена ефективног сата рада“.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену ефективног сата рада, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају истог понуђеног рока извршења , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва стигла на адресу наручиоца ( деловодни број понуде).
	Text10: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text11: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text12: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text13: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text14: Укупно је поднето 1 понуда.
	Text15: заједничка понуда
	Text17: 09.01.2017 године
	Text16: 30.12.2016 године
	Text21:  
	Text20:  
	Text18:  Заједничка понуда Д.О.О. "Еуромедицина", Лазе Лазаревића 25 , Нови Сад и Д.О.О. "Еуродијагностика", Лазе Лазаревића 25 , Нови Сад за партију број 3 - Smartlyte electrolyte analyser with barcode, партију број 4- Centrifuga Centric 322a ugaoni rotor, партију број 6- Hematološki aparat BC-3600, партију број 7- Biohemijski analizator BS300.
	Text19: 12 месеци 


