
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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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка лабораторијских реагенси - материјала за неосигурана лица за апарате URISCAN PRO II произвођача YD Diagnostics CORP ознака из Општег речника набавке  33696000- реагенси и контрасти ; ADVIA 1200  произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GmbH из Беча ознака из Општег речника набавке 33696000- реагенси и контрасти и BC 3600 произвођача Shenzhen Minday Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., („Mindray“) ознака из Општег речника набавке 33141500 – Хематолошки потрошни материјал, за потребе  Одељење за лабораторијску дијагностику дома здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија  
	Text6: 62.280, 00 дин.без пдв-а
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	Text21: Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са расположивим буџетским средствима. Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом.
	Text20: цене су фиксне и не могу се мењати. 
	Text18:  3. ДOO «ЕУРОМЕДИЦИНА“ Нови Сад, улица Лазе Лазаревића бр. 25 на основу понуде број 01.5-3-6/2020 од 02.04.2020 године за партију 3;
	Text19: 12 месеци а највише до испуњења уговорених средстава


