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 су добра и то Хигијенски производи, материјал и опрема за
чишћење обликованог по партијама - сведено на ознаку из општег речника набавки и то
39830000- Производи за чишћење.

Уговорена вредност:

121.570,00 динара без пдв-а;

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 понудио најкраћи рок испоруке, a aко две или више
понуда имају исти рок испоруке, као најповољнија ће бити понуда која је прва стигла на
адресу наручиоца (деловодним заводни број понуде код наручиоца ).

Укупно је поднето 1 понудa.

Број примљених понуда:

- Највиша

121.570,00 динара без пдв-а;

- Најнижа

121.570,00 динара без пдв-а;

- Највиша

121.570,00 динара без пдв-а;

- Најнижа

121.570,00 динара без пдв-а;

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: 09.04.2019 године

Датум закључења уговора:

10.04.2019 године Који је пристигао код
наручиоца дана 16.04.2019 године

Основни подаци о добављачу:
ДОО "Медицински депо плус" Др Јована Рашковића 5, Нови Сад

Период важења уговора:

12 месеци а најдуже до испуњења уговорених
средстава

Околности које представљају основ за измену уговора:
Јединичне цене добара дате у Спецификацији добара са обрасцем структуре цене не могу се мењати до истека рока важења понуде.
Након истека рока важења понуде, Добављач има право да евентуално коригује своје цене из понуде за време трајања уговора по истеку рока
важења понуде, у складу са променом цена добара на нашем тржишту. Јединичну цену могуће је кориговати само у случају ако је пораст
потрошачких цена у Републици Србији, а према подацима које објављује Републички завод за
статистику, већи од 5% рачунајући од дана који је одређен за крајњи рок за
предају понуда.
Пре сваког евентуалног кориговања цена Добављач је дужан да корекцију писано, пре испоруке, јасно образложи са доказима и затражи сагласност
Наручиоца, у супротном Наручилац задржава право да раскине уговор

Остале информације:

