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:

Добра

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 Mедицинско техничких помогала/РФЗО обликована по
партијама, шифра из општег речника набавки -33196000 - Медицинска помагала, ради
закључења oквирног споразума на период од 12 (дванаест) месеци са једним добављачем
за сваку партију.

Уговорена вредност:

10.092,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:
Дом здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија ће доделити уговор применом критеријума „најнижа
понуђена цена “ .
Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исту понуђену цену, предност ће се дати
понуђачу који буде изабран као најповољнији за већи број партија, а уколико буду имали и једнак број
освојених партија предност ће се дати оном понуђачу чија је понуда пре приспела односно заведена у
деловодну књигу наручиоца а што ће бити назначено у записнику о јавном отварању понуда.

Укупно је поднето 1 понудa

Број примљених понуда:

- Највиша

10.092,00 динара без ПДВ

- Најнижа

10.092,00 динара без ПДВ

- Највиша

10.092,00 динара без ПДВ

- Најнижа

10.092,00 динара без ПДВ

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: 25.04.2017

Датум закључења уговора:

31.08.2017 године

Основни подаци о добављачу:
"Medinic export import"d.o.o. Даничарева 57, Београд, заведена под бројем 01.4-2-15/2017
од 13.04.2017 године за партију број 12;

Период важења уговора:

6 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
3.3.Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
3.4.Уговорне стране су сагласне да се цена из Прилога 1. овог Споразума може променити у случају промене цена помагала
утврђене у Списку највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека. Уговорене стране су сагласне да
ће се даном ступања на снагу Правилника, аутоматски примењивати новоутврђене цене на неиспоручене количине помагала , без
закључења анекса уговора.

Остале информације:

